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ŻĄDAJCIE czystych i gatunkowych
HABERB.USCH i Sc ELE' Wars
wszędzie

9S"
-

Przedatawlclel na

slemłe 1

a a, -

UL. CEQLAnA 4,

telefon 68-92. Piotrkowską, KaHaką I Łódź, KONSTANTY JEŻEWSKI, WARSZAWA, ul. Mokotowska Nr. 18.

INO
Epokowy nadfllm

DE

snakomitych

SPLENDID

O TATNIE DNI.

wszechświatowej

produkcji „UF A".

Arcydzieło przekraczające najbujniejszą wyobraźnię

p. t.

I

1

omyał I •cenarjussa TEA HARBOU (autorka „dra Mabase•).
Reiyaerja i reallsacjaa FR · LANG (reJY.se.- „Nlbolung6w 11) .
~bzy film świata o tytanicznej sile rozmachu. - Opowieść o Ludziach Przyszłości. - Czlowle..-k-masz1na i 1aazyn:a-c%.łowiek. - Podziemny świat pracy
Niepowstrzymany pęd fantazji,
rzyszlości. Wszechświałowe miasto
Rewolucja przeciw maszynie w roku 2000. i lllpOWietrzne oarody miłości i słońca. rtyst6w świata. - - - - - ..:!.: - ~
aieułająty huk maszyn. - Wynik czteroletniej niezmordowanej pracy genjalnego :rezysera i najwspanialszyc
W " rolach · głównych:

Alfred Abel, Gustaw Fr~ehH<:h, Rudolf łł,leln•R.ogge, (Wykonawca ro~i 'd ra Mabuse). Teodor Loos, BPyglda Hę.Im I In..
~--A•..O::r_„_.....,..~

Początek

~

• •

Od _godz. 1 do godz. 3„eJ cena wszystkich miejsc 1

o g. 1-ej.

Je S I
J e S„ II i

„„.~

Salon Mód

"1-me MICH EL
1

11L Sienkiewicza rtr. 62.
Tel. 38-0S
- Poleca modele paryskie. -

it

Flleowe kape!usze.
Ceny przyatępne.

=

'A. Hołodyniak

iotrkowska 27, tel. . 38·09

POWr6clł

·

z PARY2A

I
I

pr~gniesz bo~actw i dostatku-otwórz sobie okno do 11zczę§ cia

fi i kup !os do 16-ej Loterjł Panahvowej

w KAnTORZE

B. WEINBERG,

LOTERYJ~YM
t,ódź, PIOTRICO~SKA 42, tel.

Wllr6tce ciąBnienłe !

Zamfej1cowym wysyłam LOSY po wpłaceniu na rlk P.lr.O. 61.016.

~ enrtaonędny frysjer damald

1-

pragniesz wyzwolić się H wszystkich
trosk i zmartwień m a t e r.j a In y c h ,

~

'

.

7.97

Włuótee cfunicnłe I

"' spłat,! poleca

BRUNO ROSEN BE RG
ul Piotrlrowska Nr. 103. _
Jtaw.11111,

'--

"'elnł1n1e ł bawełałane
lllałerjały.

l.6df„ Piotrkowska 1~

l1yJ1 bi1H1q

Clę- dama~ dziecłmua f pa

oru

łiryte szycie. meretkJ. aturki, haft,
maczenie i plisowam.,.

:·:

Królowa Kremów
WI

IM

Najdelikatniejszy, całkowicie nieszkodliwy, na naukowych podstawach oparty
preparat hygienic1ny j~st dsiś nieodzownym dla każdej kobiety.
11

J-wa ·0[~rony Ku~iel
i allaiun.
D1i1r1ani1 dlłur11r,

I

Krem Królów

I 50 .gr.

kołdry

PamiętaL'cie o inwalidach wojennych.

.

•'

Sz\vałnfa

ścielow"-

.__.„.__.._....._amra

. . .1._.._. . .~lllB11i11Da1_ _

FASCfNA"fA

zł.

~

Pi1r1e I IUCll

I po§cłeJ na zamówieni..

Ceny przystqpne.

-
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Na 'vidowni politycz

Imponującq wqnik subskrqpcji Pożqczki wkraju Po _stoUcy

najwięcej

V/ars7..awa, 29 pµździernika.
Polska Ae;e:icJa Tt!eiir<'lk:rna.

·

_Wyn!k osł.a!ecnl:y ~ubskrypcji 7 proc.
po.-;yczk1 sta'b1hzacy1ne1 1927 r. w Pqlsce
iest następufący: ogófońt subskrybowano
11a sumę 2,844,800 dolarów, Suma ta bę
c~zie musfała być zredukol\'ana drogą n~
partycjt do wysokości transzy polskiej 1
milioi'.a dolarów·.
Najwiąksze subskrypcje dokonane zostały za pośrednictwem nastepujących
banków: Bank Hancllov..-y - 501~900 dol.,

zapisały Lódź, Poznań

Bank Zwią~kn Spółek Zarobkowych -497,200, Bank Zwi~kowy - 462,209, Bank
Dyskontowy - 257.000, Bank Cul..,-owni·
ctwa - 207,800, Bank Zachodni - 169,000
Bank Amerykańs'-i w Polsce - 162,600,
Powszechny Be.nk Kredytowy - 182,600,
Polski Bank Przemysłowy - 109,400, B-k
Szereszewskiego - 107,70iJ, Bank Towarzystw Spółdzielczych - 73,400.
Na prowincji najpoważniejsze sumy
subskrybowały miasta: Poznań, Lwów i
Łódź. świadectwa tymczasowe wydane

(

SEJM OTRZYMA PRELI

trzył1:rotnie!

-Transza polska pokryta prawie

żETOWY.

Z Ministerstwa Skarb11 komu
ttfkie zał~cznlki do preliminarza

i Lwów.

rok 1Sl28/Z9 b~d~ przedłofone SeJ

będa 8 listopada r. b. przez Syndykat Banków Polskich po wpł~ccnin 1mez subskrybentów reszty nale:i:ności. świad.ectwa opatrzone będą 2-ma kupon~ zastępuj2łce
mi ?rnpony ory~inalne obligacji. Pierwszy
kupon płatny będzie 15 kwietnia 1928 r.,
dnt~i zaś 15 października 1928 r. świa
dectwa tymczasowe imienne wypuszczone
będą w najbliższych dniach na giełdę.
Syndvlnlł Bank6w Polskich wszczął w
Min. Skarbu starania, aby zwolnić świa
dectwa od cesji przy ich odstępowaniu.

, .
.
.
mn1e1szosc1 narodoWych.

Gadzina Irredenty na ciele Polskl.

Przedwyborczy blok

Osiqgniqcia porozumienia /aktom dokonanym. ·
Warszawa, 29 oaździernika.
Teler:ram własny „Kuriera Łńd:zkle11:0„.
żydowski ,.Nasz Przegląd", pozostają
Cv' w bliskich stosunkach z kołami sjoni·
0

styczneroi ogłosił komunikat treści nastę·
puj~cej:

„S2rawa zorganizowania bloku oiniej-

szości narodowej dojrzała już zupełnie oraz
nie napotyka żadnych przeszkód w atwo·
rzeniu takiego bloku.
Formalne załatwienie tej sprawy będzie
aktualne w dnitt ogłoszenia wyborów do
nowego Sejmu".
Doniesienie to potwierdza nasze hiłor-

(Od własnego lcores11on!J

macje o uzgodnieniu podstaw bloku mnłel

szości narodowych.. Wyjaśnienie wyżej~
dane stwierdza, że porozumiade zostało osiągnięte.

Pozostaje jeszcze do uregulowania k,.,.estja natury technicznej, t. j. mandatów, Jest
to zatem kwestją doniosłą przy wyborach.

wuem Posled;11eniem plenarnem.

MIĘDZYNARODOWE

ZAG
ROLNICZE.

Jerzy Gościcld w najb
do Rzymu na posledt:enle
przy Międzynarodowym Instytucie
Obrady rozpocznl\ się 7 listopad-.
ku dziennym znajduje się sprawa
nowiska poszczególnych krajów w
zadnieniach rolniczych.
Poseł

wyjeżdta

Dotycbczasoyy naczelnik wy
tze6.stwa w województwie warsza
lewskl mianowany
wewnętrznych

został

prr.ez

wice-wojewodą

no

P. Godlewski rozpocznie urzęd
wem stanoWisku jut w poc?.ątkach
ROZWIĄZANIE

RADY

~

KATO~ICA
Rada woJewó<h:ka na nadzWY

W

Skutki demagogicznej gospodarki.

dualu w dniu 29 patdzlernlka r. b,

Niesłychana komp.romitacja socjalistów wiedeńskich.

patduernlka 1927 roku radę mleis
cach I zamianować na Jej mielsce

W jaki spoa6b rządząca partja lewicowa . walczyła z głodem mieszkaniowym w Wiedniu?
Wiedeń, 29 października.
fTtlell:~al?' wl!\c;ny •. Kur;e•a t ód1kltito-i.
'Wielkie wrażenie wywarły tu wiado·
mości o skandalu{ kompromitującym w

najwyfazym stopniu tutejszych socjalistów.
\Y/icdcński urząd mieszkaniowy, oranowanv całkowicie przez pa~tję socj::ilistyczną,
p<lbm:1oweł wielkim kos'.J:fom :z:a pieniądze
2cbrane drc3ą daniny mieszkanio'ł'1ej, wid'b 'e gmachy mieszkaniowe. długGści kilo·
metra. Budowę prowadzono w ten spo„
sl<.b i użyto tak lichego rrfaterjału, że obec·
nie urzędowa komisja budowlana określiła
stan budowli, jako grożący katastrofą. Ql.
brzymi gmach grozi zawaleniem, przyc:zem
s(·raty powstałe obliczają na około 4-5
rnH jońów szy!inj!ów.
Niejakiemu Haasawi, który z powodu oszultnńczych dostaw piasku budowla·
nego naraził gminę na stratę około 200
tysięcy szylingów, wytoczono proces. -·Haas za w dzięczał swe dostawy tylko swej

pozycji w partp socjaUstycznej. W toku
śledztwa wyszły również na jaw oszukań
cze dostawy parkietoV1rych podłóg dla bu·
dowli gm.innych. Dosta-wy te w 48 proc.
stanowiły wyłączność nicjak.iego Antonie·
go Deutscha, jednego z wybitnych mężów
zaufania pa!tii socjalistycznej. Jeszcze
przed dwoma laty nie m!ał on nic wspólne·
~o z budownictwem, w krćl.kim jednak cza.
sie został miljonerem i właścicielem szeregu domów i will Sarna tylko wymiana i
naprawa dostarczonych przez nfogo podłóg
parkictov.'} h kosztować będzie 16 miljonów
szylingów.
Brat socialistycznego radcy miejskiego
Breaitnera, oskarżor;.y jest o to, że dostar·
czył do budo·wy zupefoie bezwartościowych
cegiel, dzięki czemu gmach się zarysował.
Na skutek wniosku opozycji obywatel.
skiej w radzie mie jskiej Wiednia, wyznaczono osobną komi~ję celem wyśwfotlenia
całej afery.
1

śląskie! 2: dńla 11
(Dz. U. $!. Nr. 13/1927) rozwl•zać

mocy ustaw:v

Nleza.letnie od tego pismo fachowe p. t.
„Die Bnndespolizei" o~ła.sza li.c;t otwarty do

socjalistycznego radne~o miejskiego, Webera, piętnujący tcror socjalistyczny przy
udzielaniu mieszkań. List stwierdza., że
różni, poszukujący mieszkań urzędnicy policji otrzymali wezwanie do urzędu mieszkaniowego, gdzie im oświadczono, że zapotrzebowane mieszkania mogą otrzymać tylko za zezwoleniem organizacji' partii socjalistycznej przy policji bezpieczeństwa.

--

_:_._::•-.

radę z 15 członków, która urzędow
czasn wvboru nowej rady mleJsk
k:om1sa r n:7.nel rady miejskiej sta::i
mierz I 1ai1rowski, zastępcą
Schml t; i,. I .

Dyplomowany fryzj

Piotrkowska 164. T

·-

powrócił.

~uen wmowieniem rokowań han~lown~ l ffi
Prasa o

wrażeniach

niemieckich

czais tak trudne. Równfoż s
v.r.nę~rw.a NJ.cmiec nie stataiiv
Berlin, 29 pąździemilka.
jak to oibeonfe sle P
za;pyitain!a.
,,Be:r!ine;r Ta-g--ebl2.1tt" z.amfeszicza na na
cz:e:ln·em m!cjsicu an·tvik u ł wstę1D11v Pawła dziek! temu że j2k twferdzl 111ie
Ste]:!iborna ,0'111.a w iaf,acv sr..rawe wz.nov.-ie· rodowe stronnictwo. w chi\vWll
nia roko1wań han·cilow)1:;h z Po1Jr ka. Autor g-aibtneit.u wvmustło na c.entirmn
JX)<lk.reś!a . ie zairó.wino z.vski. iak i straty ni!1e, ~ tvilko za z~oda niemi
"\V'Y!n;Ud:e z w o1.i11v ccfr1e.j s1!a1n•O\vla wys1ar- wvch traktlalt z Pol1sk;1 d-01Xlzfe
czająicv ~rgumen1t zci. kor1 fe c z no·ś.;-; ią zaW OCZEKIWANIU DEC
warcia traktat·u ha1n1cilo·w·e)!"0. l1ec:vdu.iąc.v
Berlin. 29 paźdz
jest moment że ża'c!inc~ z obu stron nńe uroido wv „Der
Niemieicko-ira
dailo sie zilamać prz-eci,,·nika z.aooimo·ca. zarządzeń zaiostrzo.:wc:h. Do i;rłÓ'i'VITT"'i'lCh piunk s.f. że decyzia _g-ablnetu w spraw
t<lw. utrudnia,iących pomy.ślnv p.rzelbiieg- do t"Yicznvch dila w z.no w:enia nd
ty1chc.zasowvch rokow1ań. 7.1aJkza aut.or m. kich rokowań ha·nd1iow)nch WIJ)
dopiero po drnńc
m. !'ównież doty.r,hcz.asowa. sytuację w po- diopodohnie
mzie<lisitawfc'.
ln~o1rmacvtin.c·i
żv
litvice za1giramikzinie..i Po'\isk1L Obecni{~ pektóra rnwo
prz-cmvsh1,
kiego
mV'śQnc ukoń·czc,nie rokowań h:arnd!lowych
w,czor
Onrn\yia:iac
1i-stopa<la.
6
niemic·ckc-fnmcuskid1. iak r&Wnlież uzvssipraw
m:n1{strem
mkidzv
nie
1
ka1nie p:rnez PoJ11~G\e pot±v:;.zikl st abil11i:z.acy}
<l.r . Streis.emannem
,,ie(i uważać naileży za moment odoireżein~a ttliy1ch l\'>z.eszv
w Heirlinie m!ni~trem
pols'kl.m
w S\~htacrii dotvchczaisowd.
ż.e rDzmoVv-a
Au:tor koń·C.ZV wskaza1n·ienn. 7..e roinic- dzimnfk p·f'dikirc~1..,
'1 orn1n i1eść ż0 dn'2'f:»o nrnktvc
g•l
g<lybv
rwo ni1em!·eckie 'uczvn!tobv leroiei.
przvznato, 7e nle•r0•g-aciz.na i zienmfaki z ku. fl{l•nJ·ewa 7 ce·lem ?ei bvto .ie
prowfr1cil ·;.imnań1~:ki·e» i Prus zachodnich iormowa•n~e Polski w dro·dze
nie~ o rvichtem w011ow;,ei11.iu rek
diaw1!']1iif.•i z11D.1idowatv zbv1t równJ.eż f na ryir.
wskf . Loka·! Anz.ef...
g-enibenrero•
ka•c-h nri.e inie:::kir.:h 1 rrdvbv zami,ast wota111ia
ż,e v..r Jro1taieh
a.cza.
n
z.~n.
mlaist
1
o kired;(-ntv i wsp.ariela. rozwia:żv tv P1rojeKt
zdobvda rvnlrn a1r gldskhe12.co dla ni.eroig-a- r1'.eimi,e-rkkh na~·u1ie wirażernit'. lt
b
cl.z.n,.-sr/ n1emj.ecllrie;_którei wV1tacznJ.e ko·nku- feiciiem rokow:af1 lmni.ecznetrud
prnezwy.cfożein ie 'vi1e1k~ch
re:n.Cia oolska za.grnża. Potoże'llfe obe.cne---:o::--go rządu ni.cmiecki e·go inie bv.toibv wów-

Tel. własny ,,Kuriera Łódzkiego".

0

WicepPomier Bartel o problemie urzqdnicz}''in.

1

cy nad stahiHzaci}ą waluty. · Wit>row.a<lz.enie ruichomvch płac bvtobv mr>e.finem nieW d.?.11\l dizisiie,i'sz:y:m T07.P<)cza:t w st-0.U- szc.ześdem.
Pra.cowm•!icv pań~tw01wi, nfe mańą1c mocv w sali Klubu Urzędnfcz.ego obrady k0ą1
itreis :zirresz.eit .p rnrowmia(ÓW ooiftstworwych żnoścl ko'ltroili i swawdz.amda f.akltviczne.j
s:viu3.ci! JYctństwia mo~a rc»zwrnieć. re ~sti samorządowych RZ1lifte.i
Po naiboż.eńJStwtite i mcl7„ierrru prrez d.ełie- niietje nfoclięć z.e stiro-nv czvrn1J11ków łderuIR'.aa.i-e wieńca na g-rozi.e N"1!e7.lr.anic~o żo~1n.ie jących ipą1icstwPm do uirze.dnilków. Tej· nie:rza ohra<l'V o~vOII''z~t pr:ze\'10id1nlcz:ącv ko- che-ci ·niema 1 bvć nie może. Rza<l sitioi 1J1a
mi·tetn o;r.gam!zacv.f:nei.;o kx:J,ng1l"esu dvr. drr. stra,żv i:nreresósw pańtStwa i uic.zvmf•t ws.zyOkecki. kt6rv 'Powllta1t iprve&łtaw.ioie1H rzą- S't'ko. ahv ipresl!'fgie p.ańsh\'a t1la1Ziewmątrz
du w DtSDba.ch it>. W.1c·etprrem)ern Barlla•, p0d podin1;eść P'rZ:YICZem 1.ma~g-afaie sile z wielu
sekr1etana staitm w mini•ste.rsttwle s\karbu, trudnościci:m\ - oe.I swr'ii osiatcrna1łi. Na tern
dr. Grodvf1'Slkfie'l{Q. prezesa iprollruiratou:ii ge smmenn stiam0iwl1~ku rzn<l booz.fe sfat l na·
dia1 i ze stalflowfska te-g-o nie ze'.łd:vie.. Wiene:ra kieJ Bukow1edciie~o i )IIl.
Po rdcrafach za.bra.J g-tos p, wlcep:re- rze. ż.~ ro1zumJ.e.ia1c n.as. k'tórzv n!ie zawsze
m~cir Ba.rtel kt6rv wvśwrloe!fillwszv oibeC'llą m0iż.emv ·w'<lsz.e st·uiszne żadariia uw1zg-led"''v~tta1oie gos1pod.arcza. omówiit wobec ze- nić. WS'Pólinemf silrmi w <la·lsz\r.m C'iasrtt 'P'fa
brai:1Y'Ch sposób ro.związainia prrlQblliemu u- coiwiać bedziemy d~:t wf:e1ąmśc! Pzinlłiten.
Po Wylg"tosz·enju fachowv•ch referatów i
rzedn:cz.cg-o.
Prag-ne stwlie:rdzić - mówtil p. Bartel wybrainiu wzicwodniczącv.ch ws:zcz,et.~- że stabflizacja z,toteiR"O W'Ykfocza a1bso~ut nycll ko.mi'S·vti. obrady od'I"OCZ0111t0 dio <liru..g-ie
n1e ruchnme place. bylDhY ro bowdle'l11 prze ito d111la kon51:resu.
---:o:----.
e.zmlelfl!1f.e trud.nen p.ra
kTeślie niem nas.ze] ni1
Połtka A«•11cl1 Teteiraf!c:ii:aa.
Warszawa. 29 ooiflc.liz.iern~ka.

~~~
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----;.-,.;- ~~ .Ńapowietrzm:1 komunikacja m!ę!lzy Polską aNie
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Tran4?yto lotnicze do Rosji.

Katowice, 29 pc>_ździernika.
l\gt-n..-:1a Wschodnia.

ma zaszczyt donieść, iż w dniu Ul i 11 listopada odbędzie sią ciągnienie
! k!asy ·ui-te' io\:e:irj1 pań~twowej.
a

ł'MJ

Główna wy~:ana 650.CCO zł. Ogólnit euma tvygrrmy~h około .20 m!ljon6w.
- póki CE;o\ &.
Ilość losów śclśle O!łranici:ona. Śpieszcie
2-go listopada). Ustuw

'ciągnieni•

i>:aefcawnych
Tamte kupno I spn:ede.t dolar6welt
ł.1/l!Jlo, SOfo f 9010 po cenach giełdowych oraz akcji t walut zagraDicznyd1, • •

; '
)

\Y/ielkie poruszenie w prasie niemiec!dej czyni sprawa stałej komunikacji . lotni·
czej przez Polskę, której szlak wiódłby
pr7.-zz Ber~in - Gliwice - Lwów - Kijów
_ Char!i:ów,
b 1· .
k .
. Sfery niemie ckie proje hqą, a y mia
całkowibyła
wskazana wyżej obsługiwana
cie przez "Lufthansę", która posługiwała.by

się aparatami ,)unkersa". Ap
cze zatrzymywałyby się jedynie
toi jum polskiem we Lwowie.
lmji tej znajdowaćby się miała r6
kowicie w rękach niemieckich.
Wzamian za to Niemcy chcą
sce do eksploatacji linje: Katowi

ł

c aw -

zawarte.

r 1. p

B 1'

ełr
er m • oznan umowy nie zosta Y

B

Od.nośne

'

_KUR ll:R ł óOZKJ„. - Niedziela. 30

patdzi.ernłka

a """.„

1927 roku.

.WIELKIE MANEWRY POLITYCZNE.
Lódź,

29

października.

n1e

IYl"ZewidyWanła
To te-L myśl

strój g<>spOdarczy Polski.
Wiec też wielkie manewry pOtitycme.
cOl'aQ; energicznieisze l)Osunięcla na szacbowmicy stiroitmictw, J;rkkh Jesteśmy

,etcyce dement

,1 ~ą rolę.
I wr.;łłek przetz nią pOdykto'wa-

i...kediala bardzo często kszfałtują
słł ekOnomicrmych w pań
ka musi stawiać •.na przysłt gosp<>darczych", n:a to „pOllllWOdar"CZe. które m<>że I wUmo
l\J191'°'9'V.e-, polityka ł ek<>nonu1.ca

śwfadkamł,

wałkł

Pofttyka. nie

I Sazana Jest na

7e
zawisa w JJO·

bezpłodną prace:

!'la. lalo

łamach

przed·

w NPR. J)Od<>bno istnlełąc.e pró
by oo~unlenła wyłomu w innych jeszcze
ROzłam

umtPOWanłach. b:vłybv również

la I otem, czy Niemcy wykonafą
Dawesa. ery tet świadOlnłe dątą do
trwoniąc

mepn>-

~.

, łJe

łrafnie Oce.nłającv

siły e„

nero krałtt

P. ~ w
Francie ponownie
r • WiitOl"L•ą J>Oten świata.
J!Opafamą w Polsce Jest o.,ł

rl'c•

aJ!llłt

ie ~m mintstrem

pOłitycznym

zużyta pożYczka
Istomte, dzłekł nie). stan
ktłfJ SWOJej rofi W J>OJsee jeszcze

bedde dObrze

, a med którym st<l>Ją duże zado !lldnłenta, ma szanse okrzeo1'Y~a się z ubóstwa i wYkO·
swe! młs2t hts{Oryczmiej, p0J.egafąnadmit rQmnachu gospOdarstwu

eMin. Di

1 rozkwłcle

·wzr<>ścłe

wa!kl oso

Nar. I Piasta w szczegółn<>ścJ. Jaskll"awe
św.tatło na te dzfałalnOść rziuca W'Y'Słą:płe-
nJe J>Osła BOJki z Płast.a.

młeJsca

la Niemiec. Natomiast pr1Zepeflest wladOmOścłamf o Ostr~aw
wr~ obserwatOra t>- Parkera

bdructwa.

sObie sPrawe z pOwa-

divide et Impera, dążyły do rOzbicła 2tównych SfrOrmk.tw potsklch, 1Jw. Lud.-

dla Osobv

p0n.tyomeiro

zdają

W centrum walki stol sprawa ustrofu
1J01itycznego 'POiski, niezWY'kłe mocno
~ązana z JOsMni obecnesfo R7ądu.
Sądząc z J>(l'ZOirÓW i dotycłtC!Z3SO'WYch
wYOików posunięcia czyrnrWków młarodaj
nycłt w rząd.zie. t><>wodttiąc sie zasada:

gOsJJGdarcza Jest decydującym
cla maczenia teslo tub Inne. W dobie Obecne) pnsa ca-

eh obszftyd(

przedewszys:ddem
o ustrój po1itycmy P'O'Isld.

Wszyscy

llcząca się

nro znaJ001e

do.tyczą

chwifł. Wobec cze,ro _element
błstei mOcoo zmawł.

a *7ydel.

iwlata inwte

walki o u-

d

I~ związane, W7.ajemn)e S~

~

będzie mOgła rozstrzy~ąć

I 111 ~ tamy dafsr.emct r<>zsłe ~ oraz pOwszecbneJ pro

.
~ h!me
~~ stanu trze

~„

wvmoW-

nym dowO(!em takf ei tendenc.ii.
W przyszłym, piod<>bnfo ja.k w <>hecnym
SeJmłe rCzbicłe sie stronnictw może być
bardzo ważnym atutem w reku rządu. Stąd takie konsekwentne dażenie do rDz.biJanla J.decydowanie OJ)Ozycyjnych" s.trOn
nictw.
Ale wałka nie zawsze nłszczv. a bardzo wtewa nowe siły i zmusza tvwotnC20

1>rzecJwttifrn

oo "zm01J1towania
w

Wytworzona

,,,
BlOk r<>bOtniczO-wł-Oścłańskł. ti. sojusz
PPS z WY'ZW<>kmlem ie.st. zdaie słe. sprawa ubita.

rach dn Se.łmu z 1922 r. że natomiast p0di
naoorem kOniecmOścl I w <>bliczu noWych ,
wybnrow w wielu odłamach nasteuuje zna l
czoo k.Cusolidacla.
Vnia boiowa rzadu rozcfua sle Od umn>Owań kOnserwaty-wnych at do ..Zwfą;
zku ChłOpskJ~".
Stan<>wisko rządu test tak wyraźne, iż,
z oownemJ zastrzeżeniamł i?odzlmv sie na !

„Cały 02t'Ont niezadowoteo:ła szerokich

mas. wszystkie zarzuty i niesnelnione w
s~ch

dawnych entuz.iastów majo- tut2i mają słe wYładO
wać: O.Czywłście w nleco Odmlenooi formie. niż na skrainem nrawem skrzydle,
ale nie wiemy. mimo suofn.ie brzmiących
frazesów. czy OJ>Ozvcła ta oOsuoie .słe łst<>t
nłc dale){(): zbyt wiele sie ooowlada na uch<> ł oołcl<>sem O Opozvcfi, która urabiają
ł oonłekad Ji'Ooleraią same najwyższe czY'O
niki"•. „ J>isze „Kurier POiski".
Gra bloku rObOł!rtlczo-włOściańskie,;ro
jest dwuznaczna i nie wiadomo. kto ko20 w
oole wyprowa<bi
wych,

nadzłefe

k<>nkluz:te. P'Odana orzez ••Kurler Pot'Skf" z I

Obóz wYraź:nk. pri>TZądo.w:v skupia słe

„Zwiaizku Chłooskie20" i złacz'<>·
nych nledaW!ltO •.Klubu Pracy" ł „Związku
Naprawy". Jakle beda SZ1anse w:vbOrcze te
Jest rzeczą riiewlad<>ma. a do.
20 ObOzu.
tychczasowe wym1d nie uooważnłaja eto
prze&ldnvch rachub.
Dawna 16...stka w stfQnnictwach mniej
w<>kół:

szośc}Owych odżvła.

Reasmmdąc J)OwVŻSze.

dOchO<lzlmy do
rozbicie wśród stronnictw w
Polsce nie iest większe. aniżeli w w::vbo-

wniosku.

dnia 29 b. m.:
"Dziś wiec nie uIC2a watDJiwoścł, że sta •
na do walki dwa tytko <>bozv. wvwieszaiąc dwa równłe moane Jak zwie71e hasła:
••za rzadem" albo „przecJw rzadowi" ! Sprawą dnurorzedną bedzi-e oodzfał o.
wych obozów na ))(}mniejsze listy i liściki:
faktem jest, że walka o władze. o charakter l treść naszeS?;o przedstawlciełstwa nar0dowe2:0 roz2t'YW'ać sile bedz~ mied'zv te
mi dw()Jna skrajnemu hasłami. Zclawałob~·

sle wiec.

że

Unia

podziału

na na tei ))Odstawie

przeorowad:zo-

w obec.lwm naszvm ze

svOłe oorłamcntamym będzie dość łatwa,

że

odetnie ona nrzedewszvstk!em to wszY
stko. co da„;rnłei slmplało sie oOd sztandarem t. zw. ósemki. a oddzieli na rozmaite
inż wJ>ły;wy J>Odatne centrum i lewice.

s.

że

MllM

14+

M"Mf+'j

„ ••?iffi

=

słe".

„Płaście'•

sytuację

•• RzeczJ>Osp0Jłta" charakiteryzuie w ten soo

sób:
„Sen. Boflro rzucił w f1wof m manifeście
.•złedoocUflła" ruchu !udcrwe20. to
samo. mPotnOcą któresro tyle iuż strOnnłctw p0r0zbiiał p. Dąbski. W łstoołe łed·
nak n<>rwe stromrlctwo chłons!de nOwie.\:szy tvllro ieSZC7.e bardziej dotychczasOwe
rozdrobnienie 1>0litvczne na wsl. które t>O·
CZYDa~c Od r. 1920. c<>ra7 bardzleł J>()Słę.
PDlie. W skutkach mOże wYłść na lc<>rzrlć
tei czy hmei z mm rad:vka!nycb. n. Star>łń
sk.iemu lub p. Dąbskiemu. Żebv :icdoak mO
do w .,owa~iszei mierze zachW1lać staDOiwłskłem naislłnłe.fszesto obecnie na wsi
stronnictwa p. Witosa, na to zdaie sie nie
hasło

I

J

''

!

zanOsić".
....- ,T<i\l'Ui:o!A nate:b. t.e watka
WołnośclOw'ym ustrołem. fnaAle z drugłej strony wyrastaJa nowe oo
bol~ a socJalistycznym ,
ważne blOkl. dow'Odzące J>Otrzeby kODsOIL
drngłeJ 9łro!!I

:

wPolsce !akO •c~

1

~e

llZYSkaoła ~yczki .mgr.ml~

wfalę dla W'OhtOści&wego ustroi~

'--

ot6t 'łł'YbOrJ do ~o Sełmu,

1J'ł"31Wie scło
'*lą stanowiłv Olfbrzym!ą bitw('
id.złe w ~e wefdą dwa
~1'&2~dne.l ·wagt dla ~cl
czynnik
t ł narodu czynniłd:
20Sp0darczego ł czynnik ustroJu

or.te na J>Ows'zecłmem

1.... eto P<>lslł. Wcale nie jesteśmy
cf"1ll oornnietszać rmoozen1a wvników

~batal!ł ł USJ11)iać czuf:ność spOr-eczeń
Złą Drzysługę wyśww:kzają nam
i szerzą Optnję, łt spOłec.zeństwo natl~ZWyczajać Od samodzietn<>ścł, oct

t

~aoła się łyclem pOłłtyczniem, od
f."ia na siebie samego, bo jest tam
laki, co 7;a nle mrill

leślł cbod:zt o ustrół gospooarozy PGlto lllGshny Pl"ZY7Jlać, ft nfezn:iłemą

dawnłei łstnłejących i Obecftłe
~ eh stromtctw pOłitycznycb w

1VJl>Owlada się rz;t ustrOiem wOlnO

~.

Nawet radykalne strOn:nfctwa

llaisitnie! OIJowfadaf ące słę za Obectlądem ai do SOciatistów wyłącznie,
~1:aYmt ZWOlermłkamt tego ustr<>jt1.
do cłatwalk) J>Okofowe!. t. i. wYbO-

~yczn

~

nra'WGdawczych ustróJ kał)ł
ma zaoow1t1iQną wlekszość.

:i:
Y

lttll~a JtOsłów sociatłstyC'Z

łyWistycznycb w przyszłym
esJ.~a o kilkanaście a nawet kłl

~at6'W,
-...,.. . to

-z

.;a

nle

będzie sta-

decyqciąceco

I

~drowie i ~adowolenie.

dacjl. „ Warszawianka" z dnia 29 b. m. urbl
et orbi ob~ieściła. że ~~utJO~ama zachOwawcze ntetyłko sle nie rozbiły. Iecz. Odwrotnie. ()Ołączyfy sle i WYtif'01'ZJrły spół
ną platfOnne WYborcza.
„OsdOsz.One dzisiai wspólne <>świadcze
nie trzech jO'uP zachowawczych. Stronnie
twa Cbrz.-Nar.• Prawicy Nar<>doWei. Orpnlzacfl Zach<>wawczei Pracv Państwo
wej. stwiierdxaiace orzystąpienie do stałe!
współpracy na podstawie ustal<nlYch z2'<>d
nych ~lądów. iest noważinem marzeniem J>Olitycznem. świadcza-cem o łłoirza
fości postanowi.e1i i umieietn<>ści zespalanla wysiłków. którei brak był zawsze ied
nem 7. nahdebiei wkOrzeniOinvch iniedomaszań nasze1.w życia w dawnych i nOWYch
czasach". pisze o. Strońsk:l.
Zachowawcy wyraźnie w odezwie za.

zapewnione I
C/Jxyrvaj codziem1ie

' _,

A LO DO NT

znaczaią. iż pQprą usiłowania rzadu. zmie·
trwał'ei i 2runtownei refOrmv u„

wyrób

rzaJace do

p~if Glida

stroiu Państwa.

z „„ .LOHDYNU.
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Rozdźwieki
(Od własnego korespOndenta).

Londyn, 26

paź.dzf ernika.

Dnia 16-,go października, w lkartedrze
Sai'!lt-Paul w Lo11dyinie, zaszecW niebyw<ł
ly slkatn.dail: ft{iedy ·na ambonę świą·tyni a:n~liikańsk1ej wszedl dr. Barnes, biskup
Mamcheste.r'u, a'bY wygtosić kaza•nie .
ozwaJ się doniosfy głos }s:anooika Bullo.ckWooster'a, który odczyitał w imicnil1 łi
cmJdl iwiemyc:h protest pr~ii'wko ,,he-

w

anglikańskim.
kościele
...
~

retyickim doktrynom d-ra Bames'a"; pro-

test zallwńczyił się uroczystem wezwani,em JXJd adrieisem d-!fa Davilds<Jn'a.. aitcybis:kt.:1pa z Ca:nte:ribury, prymasa ang1~kań
s.kiego, a•by tenże odda1f ibiskwpa Ma!lchester'u pc·d sąd kościelny i wyikluczyl
go z toina ko ś cioła anglikańskiego, Jeśl:
sąd iw uzna za \Vi.ntrngo.
Na czen1 po'legają jego „heretycki-e
dQk;tryny",?.. ~ dni.a 25 wirześnia, prze-

mawiając w opadwie Westm1nsterskiei:n,
dr. Barnes oś,wiadczyl w murach tej prastare.i ba1z,ylilki, że „teorja naiu!k:owa ewoIucji. o.gtosz0irra iprzez I:>Mwin'a jest 'Praw-

dziwa"; że dolktryina wyikazuja,ca, iż cz.to- '
wiek od mat1p y ;pochodzi, rwy:trzymab
wszystkie a.talki, j.akie przechvko mej O<i
póI wieku ski.erowaino; że jednak momą

bardzo dobnze
OOIUką

,teorję ewol,ucji p0godzić

OirYSitBsa.

~

..Bóit

i

mcnt

I

..AJRJl!R ł~ODZKr". -

'Nfedzfela,

:ro

patdzfernika 1927 roku.

414,000 wbydi (zawieranyclJ. w ~tnycti R.e- 451,000, bal)fyści t t. d. ()gótem jesf tych odsziczClf}ieńców g?str.ruń; Office}.
U:rzędowY koścfól ain.glikański ip0zba •
(nanoonformls't) killka mi:IJooów. Doktadnycll statystyk sp<>rządzHć niepodobna. wiony Jest wewnętrznego tycia. Jest to
W·tadomo jednaik, że w roku 1924, w An- kościół deko•racyjny, od którego stroni
g:o. One były powodem wystąpienia ka- gilii 'wfaścirwej, byfo 57,8 'PTOC. ślubów ain- lud, a w krórym iprzodują cztotlkowie ari,,11onconfor- de'l3kiie.i S17Jaiohf!Y· Nai :tego dobro ~ć
~dikańSkich, 12,2 proc. noni1ka Bu:llook-W ebster'a.
Dr. Ba'l·nes nie od:powl edział ani sto- mist'yx~znych", 5,5 t>T'OC. - katoli~kicb. wwada, że obcy mu jest duch 'Prześlado
wem na naip.aiść w katedrze Sain{l-;Paicl. 6,7 proc.,- żydowskich ł 23,8 proc. - cy- wania · i wYlączności. A1e już R. W.
ale dnia 19 b. m. ogtosit w 'P!a5i~ londyń
ski ej list o·twar'fv do Prymasa Davidson'a
w którym Nrnnaczy, że „dla zwl~zaj4cei się ciągle licz.by wiernych doigmatv
nle mają .tuż takiej samej sHy jaik dawniej". a dziede się 'to dlateigo, że ,,fla.:si duchowni ignorują zidobycze na'l..r-ki 1 oddailaja wiernych od lrościdfa. śfopo się 'trzymaj ąc litery doktryny". R.ozszerzając iprzedwlościiański
miot SPOTU . dr. Ba.mes ośwladoza. że źró
dtem rozdźwięlków jest dol]rtryna trans·
W OBRONIE KS. KAROLA.
Paeyż, 29 października.
S Jllb~fa'n\'.:ji (przeistoczenia cMeba i wi11a
Budapeszt, 29 października.
Ku r'.~ ,, ' ·
własny
ram
i?
Tsl•
w ·cialo i krew Chrystusa); doktrynę 'f~.
Tet własny •.Kur. Ł6dzkJev,.o" .
księ
korzyść
na
ruchem
z
związku
W
5 z erz o ną przez !kościół rzymsko-lkałolici(.
Według doniesień z Bukaresztu, -- na
cia Karola w Rumunji, został aresztowany
mv aż.a on za ..failszywą, bałhochwalkzą,
wczorajszem posiedzeniu parlamentu, po
lotniwojsk
generalnego
sztabu
szef
b.
zail:>obo·nną f •nl.eg0dina. naszej cywiHzacji".
przemówieniu premiera Bratianu, zabrał
Prvmas Davidson. s.tarze·c 79-'letni, od- czych w Rumunji, płk. Paweł Teoderescu. głos przywódca narodo·wej partji włościań
poiwicdziar d-rowi Barnesśowi 23 b. m. Ma on być stawiony przed sąd wojenny. skiej, Juljusz Maniu. Oświadczył on, ~e
.Test to odr.>owiedź zręczna i wytmi1aiąca. Podczas rewizji w jego ntleszkanlu znal2- jego zdaniem aresztowanie b. sekretarza
Autor ·p.o oj:cowsku lcrytyilmie 'kanonika ziono, jak twierdzą w kołach poinfonnowa- stanu Manoilescu, iest :r.upełnie sprzeczne
BuiJlock-Wcibster'a za s1>0wodo'Walflie 'J)tt -- nych, cały szereg listów szyfrowanych z ustawami rumuńskiemi, ponieważ tylko
bliicz.nego incydentu w ka~edrze Salnt- wskazujących na kontakt pułkovm.ika Teosąd może udzielić plenipotencji do areszPaul. Czyinf rbwuież prymas wymóv."ki dorescu z księciem Karolem.
towania.
d-rnwi Bames§owi za 'f:o, że tak brnfa~
•
Przywódca włościański protestował naPOWSTRZYMANIE WYJAZDU KRónle swego ipunkltu widzenia b.ron:i. Czy
stępnie przeciwko postawieniu ManoilesLOWFJ.
jed1nalk: zasadniczo ipryma.5 odrzuca teorie
cu przed sąd wojskowy, domagając się rozewo'1'Uicji? BY'rtajmnieJ: ipawlada 'tylko.
Bukarent, 29 października.
praw przed sądem cywilnym.
że dr. Barnes nłe jesit ipierwszym w lej
Książę Karol - mówił Maniu - kilkawlHDJ' ~l\uler• łA!d%ltl„e•.
'!'eleara„
tlzi·edzilflfe, że }eanu 'ta 't'eorja „jest od 50 lał
podkreślał, że nie reflektuje na tron
krotnie
premierem
z
konferencji
dłuższej
Po
zg-óra 7Jtaina". A co do .przeistoczenia, ro
rumuński, że będzie sobie uważał jednak
zreMarja.
rumuńska,
królowa
Briatianu,
prymas zaa>ewni.a. iż .,wszyscy duchowin:
za obowiązek powrócenia do Rumunji, ~dy
zygnowała z zamiaru wyjazdu do Floren~
uv.raiżaj~
anogllikańsklego
!kQŚÓO'la
naród go wolał. Dawniejszy liberalny
bv
cji,
dokfu'}'lll.ę za fatszY'wa.", ale dr. Bam.es wy
ratzit się b.ardro nieoględnie, przez co zra•
9MBii'* MMf!SIMWWSiH±
'&PAAF
zff sobie część wiernych.„
Prrymas Davidson.jak Wiidnny, !!!e
Jego stanochcia~ 'SlCJble ZTa'ZiĆ nrkOJ;;O.
Niebywały
wisko ipodo!Ja się "W"'Szysikim wa'WO'Wier-

równ ie doorze ma1t1 ifestować swa potęgę
w proc es!e ewo1ucJf. jaik i w dziele spec.iai.n eg-o stwarzarJl.a"... Powyższe wywo<lv wywoł a ły nielada se;nsację w szereg-ach wyzna wców kościoł a an~liikańskie

nałiści

1

Zażewle

Walki u stopnti tronu

Premjer Bratianu na

straży

Roz:s7.erza ;ąc: te.n zar
filo·wf r m~ rvkański w s·
Trait ~ . że „A'11Q'!icy l An1cnt
kują l;i·· okryzjQ w 1.':irkszvm
"·szys tk:c inne na rodv" , '

królewskie;~.

legalnej

skandal teatralny.

}esi ozęścią składową ich „swvoi·r-viv:re"U"
(szMct tycia). Ale rii~ zadowoli ooa, runi

air1g-lo-kaltolików z jednej., ani Z.!l\fad tycli
an;g-l o.;p:rołestarn'fów z <lin.x;zlej s~·rony.
Spór. "W'Y'W'Oł::uny wzez d-'!"a Bames'a,
nic ucichnie oa. sk"·utek odpowiedzi prymasa. A:ni:rlia jest krajem. który ipQS]ada na;
w ięc ej sekf w Europie. $-pary Tel!gi}ne są
fam c zęs te, afr minę-ly jtr.i czasy woje-n
reER'fjnyc..li. Dzisletszy Ang-lik jest zbyt
pra:Jctr-z.ny, aby ch'w:yta!ł za oręż z po-

jS pisek prasowy
T-1earun

o dołdtryny religijne. To też
spór kończy sie
uffiworze.niem nowej sekty, !której ipolłem
niil{'f nie iprześfaduje.
KościM aug-likański (&tabHshed Church

"ł.'Qdtt Sj)Oiru

każdy powa.żiniejszy

m-gainłzacja, państwową.
boiga'fą, nruwskroś hierairchicme,, mnającą
lf)a.iflują:cegn w An.glji mooarchę u.a. swoją

of Bng-J3Jtld) jes't
gtO\l.rę.

Powstał pod

wptyiwem reformacji, lecz nie wskutek iprąrlu idącego z
dofu. a wzez akt ipaństwowy króla tteniryłra

VIII-go, który zerwat z R.zymem nie

uz:ytSkawszy od ;paipieża dyspensy na rozwód z Kaftairz'YTla. Arng0ńs:ką. Dopiero ·1a
królov.idj .Bl:żbiielv !kościół' all1igllfkań&<f zorg-anizowa.no, ogtas'Zając „wyznanie wfa'J"Y'', skitada1ące 'ę z 39 artyik'tltów (1562).
Od roku 1689. każdy z monaTChów an·
1dadaf w czRSie kornnacii przygie1sikich s1
tóvl'. Teiksf !J)rzY·
steg-ę na owe „39 a-rtY11ru1
st~ ogfaszalt czczemiie N. M. Pait111t1'Y i
świętych 'koś.ciota irz.-kat. ja'ko „zaiboborne i bat'wochwa1ku". Dopiero król
Edward VH, przez wzg-Ja.<l na swoich obywatdi katoliidkich, odmówi1t zfoż.e.nia takie;

wzvs'ęig-i. Tztba gmin musrat.a uchwalić
riowy tekst, który powiada m. f., 7.e
doktryna przeistoczenia. oraiz czczenie N.

M. Panny i świętych są przeciwne zasa.
dom kościota arng-likańs!kle,g-o.

\V tonie samego kościota angH(ańskfe
R"o istnieją dwa wa.dy: jeden. 2.nglo-katolic'ki (f. zw. ttig'h Church. czvl! ko§ció?
wyższy) . Z'bliża się do kośdofa Tz.--ikaro-

lfakie.go na uunlkcie doktryny iprzci-stoc7.edmgL ang'lo-'])rofostainc'ki (t. '11W.
Law Church. czyli kości6t niższy). }est
Kar:10'll't1c
antv-rzvms'ki.
idecydowani.e
Bu11ock-Webster jest właŚl!lie prze<lsfa·
wi cielem picrwsze~o nra,du. a bf.sktm Barnes - drni;iego. Organiza-cja knśc!ota

nia:

ang-likańskie .11:0 obejmuje wtaściwą A111g-lję.
\Valle l część Szkocji. W tym ostatnim
i:r~ zhifrriar'i~k
baiu 1 ~. tnfek· bowien1

rJ:n~ ted Frc.e Church of Scovtaind. lrila1ndja

jest. jak wiadomo. w większości katolick.a-: w Anglii wtaściwei iest 1,900,000 ka'folikfi.w. w Szłlc-0cji - 540,000.
Selkt. kfóre się w róźnyc'h czasach
ooderwatv od kościotci o„ng:l i~rnńskfe'.rn. je<;l
1dk:i·naścic . Oto na}waż11icisze z 11id1.

metodyści Wesley'anle - 490.000 dusz.
metodyści prymitywni - 217 ,OOO, meto154.000, !k'oonig[egac)>1 dyści ~·~~lebJL -

własny

„K11rlera

prz~ciw

Łćdilclego•.

W.ars7.<awa. 29 o:Wdziiernb.

1

Wfe1kle obtcrz.ein.iJe 'W'YW'Otuńie t•u akcja
„K'IJI'!}e:ra Porail1f!'iiCgO" rprzeci!'\1,i „ T eatrr-owi
Potslóemu" za mmfar wyisfuwtleruia 111owiej
szituki A. N<>vro<:zyński~ 1>. l. „Wo:!na
Wo'ilruiie". Dzlenn1k ren nic zam!eswza fa<l
nydl wzimlan1leik o tea:trach .PO!iskfim" i .Ma
l'ynt' i zaich!OW'tlije się 'ta.'k, jakby teaibrv te
·wo~fłłe n.ie !sltin·fa.}\y.
Obecnie d<>wiadn.rjtcmy s~. m :r.aclięco-

Płom~enna
Orędzie
Tel

A. !vot.vaczy11skiemu.

ne przyikfad.em „Kuriera Po!I'a<nrtieJ.rn" <l,Q;tt\czyttv sie do akcH te.i jeJszcze dv.'la i1ine
dz·i•eum;Il(ll stoqt.cv. Jest 1o wliec nii1e;byw:a!'y
w &zic„h ch iea.fl:u w Polsce \\"YIOO<l1ek sipfskn praso·weigo pr1..e.ciw srztuoc ped·skiey,o au
tora. SPi'Sck te<i1 ma na oc'11t .. 11ikairnn·i1e" Nowa.czvńsk i cg-o z.a Jie:go sit.anrYw~s:ko 'P'OilitYczn.e. Ma to bvć więc rodz.an ce:rrnurv pre
wency!inej lflterncddei. zasl10s-'Owamej do
~)ie:go z 11a~vtieksz:\d1
niasr~o •poQ<u1ienla.

dzlle'fa

aitllt'orów

odezwa do Czarnych Koszul \'Jłoch.

Mussolinlego z okazji piątej rocznicy marszu na Rzym.
wł.

„Kuriera t.ód:r:lder;o•.

Rzym, 29
Oficjailoy oirg-a.n :par.tli

ipaźWfernik'a.

fa~zys't()wski·e!

og-fosi;! orędzie Mussoliniego z Oka,i;jj 5-ei

rOcmłcv reWołucii

faszystowsklei.

Orę

dzie brzmi:

„Czarne koszule ca·lyich Wt-och. Po
raz 5-tv wraca rocznica, z oo'\vo<lu której
serca nasze bfją żywiej. Żadnych stów.
lecz tylko c:z y nól\V potrzeba mim i czyn'.:l mi leż cbchodzimy obecną roczmicę. Ko·

leje dto~L mosty, ITTTiacłly publiczue, ur~ą
dzerria i mlcszkania now{)IWvbudoiwane i
UlP'OTZ~dkowane są dnwodem. że faszyzim
'fJI'ZC:b1r(kJwait W,tochv i wzmocnit swą p0 ·
tę~ę we w·szystkiic'h <lzf edzinach admiinls'tiracii publicznej. Wasze zibroJne 1egjo·
ny s8. moczys-tą przestro1g-ą d1a 'ka'i<lego,

kfócy'hy miat bezczelna. odwagę ipnwci'WCz.air1~e
s'faiwić s1e naszemu maTS'Z()'Wi.
kosrule. Pda,Jty T'Ok zam-yil{a s.ie olbrzym 1 ą
przewa~n alktywów. Obronl'liśmy usfawv

mieszkainfowe. ogiosHiśmv ustawę o p-Tacy. Nowe wi~ze '\vysiMd oz.ekają na."5.
oto hasto faWytrzymać i pra;cować ducha dla
P.rzy~otowu.ide
szyist6w.
~zystkkh przyszł'ych bitew."
---:o:---

władzy

Ru

-·

Samoobrona „Piasta".

parlament, który w dniu 4 st
księciu Karolowi prawo do nas
nu, dzia łał nielegalnie. Ustn'.'y
ku z tem wydane, nie ~) osiada~
ności. Naród rumuńsb ma orą
wania następstwa do tronu pr
chny ple bis ryt.
Premier Bratianu j.::szcze raz
oświadczając, ż€ akt pozba
księcia Ka rola dnia 4 stvcznia,
legalny i nie może być. mowy,
powrócił na tron Rumunii.
0

NOWE ARESZTOW
Bad<·.p~~d, 29 p
Tel.

własny

„Kuriera

Łódz

Wczoraj ponownie przesł
noilesctt. Jutro zakończone z
two w~tępnr.. Były prefekt J
został aresztowany, poniewat
chniał odezwy, wzywające do
korzyść

ks. Ka rola.

\Vie~kR

5~~$E'{

m

$ióv1 rosy J$kł

Z'.'i1mk:.snid na pi:>graaf
sji en~~ły illit haa:em
nego pov:Jsi:anh~ f)rz

wietom. ·

Tclc~T

w!:?sny „K1tr.

Ł

Tal!ln. 2<J pa~
P0-li•::.ja estoii:-.ka wy1krvia
~alezionv S'PilS·cf. mon2xd1ifil{)
kLch. którzy PHvgotowvwa:li k
aję w RooJi.
W planie bvfo ta.kż.e z.am
sla sowdeckie,g-o \\' TalHnlie i w
mk·szek na g-rani:::v finlau<lii l
Z.nailcziono \Vlel,e d<J•Jmmelllt
w:ano szere!R' spiskowców. lctó
szoiść będzf.e wydalona z 2:'i31"

U lud:zi

iz

o!llabi m:uam d1d
wody f1on '
ooltiennia n:1nit 11

C!ft 1 ~1:kla111ra natnr11.ln~;

Jón~5 ?r:r:yięia
duj3 ł&hre '.ll"Vprb±ri~e:lie . L~ksuc 1
rób sercowych or~e~tll, te nawal

""adac!,
? ~ ~i·nle

1<łrca wo<h Fra. o'!'l'I-::,~'\ J
i bat• ~~tirivf:'' A,) -: •'····„'·'

·Zew do huntu.11

Z OSTATNUEJ · CHWILI.

Demonstracje komunistyczne przed gmacho
ziennym przy ul. Qdaf1skiai.

Wczoraj o godzinie 11 w nocy przed
gmachem więziennym przy ul. Gdańskiej
nr. 13 zebrał się tłum, złożony z rozmaitego
rodzaju mętów społecznych w liczbie przewww:nn:zz. •
szło 50 osób, wznosząc antypaństwowe okrzyki.
W pewnym momencie z tłumu posypał
Szereg zjnzd6w wo~ec obawy się na okna i bramę wiezięnną grad kamieni, które dzięki tylko mocnym :r.abezpiewlęliłs•ego rozłamu.
czeniom okien, nie zdemolowały frontonu
Are11cfa W~chodnła.
gmachu więziennego. Na widok agresywW&rszawa. 29 pa:źid.zliernh
nej p-05tawy tłumu, warta więzien.11a oddamązlm z ostatniemi wypadkami w
ła dwie salwy w powietrze, chcąc tym spo1onte „Piasta„. pOzwałafącemł OC7.ekfwać sobem ostrzec zgromadzonych, którzy już
wlekszego przełomu w tern stt'Qnnictwłe. przypuszczali atak do bram więzienia. Pow czasie naibtiźszYtn odbedzle słe s:Zeł"e2 nieważ to nie poskutkowało, a tłum nie
zjazdów prOwincj<>nalnych P. S. L. Piasta zmieniał postawy, zaalarmowano IV kom.
orzed zwołać sie maf acym nastetmJe 0261- P„ Państw„ Przybyły na miejsce oddział
nym zfazdem tei:ro str<>nnlctwa.
policji, otoczywszy zebranych, przystąpił
Jednym z Dierwszych złazdów te~ r<>- do przeprowadzania aresztowań.
dzału hedzłe rlazd woiewódzld PSL PiaWiększość zebranych zdołała zbiec.
sta w \Varszawte. którv odbedzłe sie w uie
Policja aresztowała kilka osób, a mianodzlelc. dnia 6 1istooada r. b.
wicie: .Joska Najbek, zam. przy ul,· Gdań
skiej 8, Icka Fc>jnmencra, zam. Szkolna 10,
Pray artretyimłe słcl pnemlanle
Szlamę Knaz:::ra, zam. Nowo-Targowa 14,
mat11rji, pijcie napar z si6łek
oraz Ludwikę Krokus, zam. Srebrzyńska 9.
Aresztowani, którzy podburzali tłum,
artretycsnych Geaanera.

w

1

staja w obronie ks. Karola.

Przywódca

ny:m a'ł1g1iikanom, szczerze 'f}rzvw!•ązanY'm
do sweR"O kośdota. ~ d!a i!ctórych retig:ia

1!1U formal:

EmcrsQn zarzucił

kryzje.

wzywając

do czynnych wyst
wadzeni zostali pod silną eskor
IV kom. P. P., skąd zaś odesłana
sztu przy Urzędzie śledczym.
O godzinie 12 m. 30 IV kollli
wiadomiony zQStał ponownie, z
ul„ Konstantynowskiej, zbierają
obrzuca więzienie kamieniam~
okrzyki antypaństwowe„ Przy
policji na wskazam:m miejscu
nikogo.
Policja wobec tego, pozosta
ne posterunki, przeprowadziła
J.Ję w sąsiednich posesjach lecz
stano wszystko w należytym
Wywrotow.cy zatem zdoł •
Jak się dowiadujemy w osta
tlum wywrotow<:ów zorganiz
stracię przed więzieniem z ok
rewolucji rosyjskiej, dowodem
'1resztowanie komunisty, u kt
iiono dwa sztandary komunis
wolucyinemi hasłami.
W czasie odbywającej się
r.Dokój wewnątrz więzienia nie
czem zakłócony, a więfnlowie
się w swych celach przyld~

s
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szrowrrwmf IP.airamie.nnikami. ditutro wipa„
tirywa!ai się w zasitygtfie rysy ukocihamiegio,
ditl.llg'o s:zeptafa ruam1ęme sitowa mi·Iiośc.i J
· ruietn:awtiiścl... A potem uanteśchviszy gfo-

Jrafinowana zemsta egzotycznej Salome.

wię teg0. którv ośmieil.ij' si!ę wzig:airdizić jej
sercem. na zrote'.l ta•cy w środ!ku wispamdaamu, wczę:ta i mprDwizować n.a:i-l~o d'y1w1
baird-zi.e(i Po1ękny, i11Jatiba1rdztei lt11blieżnv tamJ1ec
i kirążylta. wokót swo!ch śmliertell1nvd1 trofeów d-opóty. dopóki, tlDO~ooa wla1snem
okrocieństw. em. ni:e padira na zi1e:mię obok
śc!ęteli gtl()'WVI. calu;ac ietl krwawe rai.1y.
Podc zas cai!legio daicho&~enia suJdoweg-o ziaich-Orwiy\viafa s.ię &pooko~nio0. nic zd:radz;ają;c ż ad!nvch WY"rz:Ultów suuniicm1ia. Przeciwlllie. povviarza:a U!POricz:ywie i·ż ten aikt
rerrnsrv V."Y·d:a.jc się ilC'.i nafirup.e1ł1nli.ej st.u-

Hadimah, bóstwo Kalkutty.
miłości i nienawiści. Psęknoś~ jawajska. Serce tancerk( się budzi. Brutalny gest
u1kiego patrycjusza: Podszept zbrodni. Skrwawiona głowa u nóg kusicielki. Wyrok śmierci.

gedja

porów:nywirun:a była
Ha<łimah do bóstwa marmunksłusmiie uichodzUa mto.00 tal!l~

t,res!uszinie

71:isJca w l>O.k ciu lfic:znyich w1ellbi-

isi0te. p01z,b.awiona serca. Trageei ooatrem byil W.Y'łt\viOrnY lclub

a epiłogfem S:ensacy.iJniv proces
tanNeBsZ}11Il trvbunaliem WY!ka·z.ała ,
ie z.awiedziQTiia mttoiść b:vita j·edyą stra&zliwei:i z.brodlll!i. dolmnaz nią Ol!dzemi rękoma ! gill()fy'fi.'koz Oikrucieńs~wenn gD<lniem bfilJilJ.jmej
Po nami~tinyich roizprawaidh. po

· ych rez.namtiach, :PO ,g'{l["ąieych
mloszonry;ch przez nafwiybrtadvrokaltów. sąd wYdail' drw!a wy
śnierdi zamvkają.c t.emli krwaiwiemi
eclani drleie wvraflmowainie~ zemsty,
prrez egzotY'C2Jlla ;płękn<>ść,
· wsv;We.f kobiecei ambk:JL
Prz!Slfo od roku .tuż ooW'ta·rzała
roozk'i Kadkuttv. że Hadlmaih iiest na.jl.'1i iroczem zja wL~kietm na świiede,
t1Biec k:tórv rzadlkim tydko W'Ybrań
~ kal danem byito. Podziwiać. 1I1iaijwyż

zro-

r.n ~WOOJ

W airyk!huba.ch zamiktnfotyich InauiY5tVCZll1e'lll·

~.łllr"'vdl
' etowałi ooo późną

1 ttzezrocz:yslie sza1ty

'l\'llllt\'IJlll])\l:TJ1 słtOju

noca -

sp0wita
łlllb nawiet

Ewry -

kła,Syicz

ookilcte.

tm hi>id.ne, od Wliieków
llt iiiłm

Wscho.diz:ie

lrułft.y.wowa

aiz.:iatyic'ldm

Amtr!Uące starożytną

p0e7Jję

Skład

J.esZ'Cze iedlnia. na<lier wiali111 a 01k oticzoo bahv.ochwialcze uwietl[
bJ.etn!e dla n.ielj: ftadimah nie ml:a ta kochain
ka. N1kt nie mó~t poiszcz:vicić s.Ię jej
NaJP[!ÓŻn1 0 mtod.zi bogaicze
wJZJg'\łęd1amt
~aJlilruiitv sldadatli u jiej ctrolbnrych s116p
„swo~ e go·riejące se<Itca w ohra:mowanfu
tów". naprówio ofiairobewetn1I1~h kllieiin101
wvw.a1Li jarw.aj:Sk:iej płleibe.iusz,ce miihjo111ow.e
fortumv i rod<Y\\'"e naz:w:isika .. .Bóstwo· mair-

·t!:oś ć potęgowai!a

murowe" przYlJmowia'to obOtietmif.e ich hotdv mtodia talf!C>erka odp0wladiata W11.:g-atrd-uśmiechem
Pewi'.llelR'O dnia.

hw,ym

na naijgoretJSze bfaga.-

jieden z tych Jii,ClJtlyc.h
a<loraltorów popdnlf samohójstw10. oświtad
czaijąie w Jd:ścfe ;pożegnailnYJTI. iż ml.lisi odebrać sobfe ż)'Cie, ponieważ stiracił niaid:zileie na poz}'!Słkrunie k.iiedyikohvde!klbadlź '.iieJ serca. Tego wfeczma tań~a liadiimah z
nfa..

}es7.czie

w.ie'ksza.

fimleziJą.

z

hinidiUSldl -paltlrytjusz o<liepohnal. J.aik bań
ka m~trua pryistv ma!J'renia o is.1JCzęściu
w m:!sllości, 1)J'()dzMa siie natomiast rówfruie,
a moiie nawet brur<l:z:iie'i Jes:roz.e [tam~ęltna

ją

me

ż·ą,dza śmiie:r:te!lrne!j ziemS!t'.YI z:a do1.1n.:ainą
wa.gę. G<lly wń ęc wlk!ró'OCe OOŹITTrfletj zmów
klięczaJ

u dej rnóg- jeidoo z wioeihbki:e[d,

len1liioc ~
&dlimlielłl
w.y.

rra :n1!1coczeikJ.wian1iJe c1I•todir.1em zad110.wainile!ln
poitęgę
się 1e!ro. uifna w ni'C'Zw:vdeżoma
'W!lasneii mody, rmc>!a sfo jav;a_tsk,a tarn oorka które!iś nocy na szvie w:vibr:amie~
zw.lerzarnic mu sh: z.e swobch manięifutyteh
dllra nie~ ucznrć. Jalkżeż boil:e:śm.iie rprzieto
musf:ata ona odczuć ł>rutailny gesit. którym

Fortepianów I Pianin

Czy istotnie

J~ mili~nów wlłnlie.

Proroków m • planecie 0-w'll!d~~j.
A o tem co z ittego WlYllliD!dD - UlII1 :rarrern,
wvdątkowym :tra.rem. dowdedtziialoo ~; w
Wci zresztą sposób - tego 1uż wmn nre

wtylttmnacze·
W s•ZJe1kile dzf.alta111k wyiwoitvwa przeciwdziatanLe: v.~sze:lk.i soicjaJlii.znn sprowad'Za odpeywiedin~a anairchję. Naw.et w oa>lsywia'lllej tu eJ)(}Cle. epoce C.Y'IWiVJ.ilzrucji z!l1aczruie m-zewvlŻis.z.aiiącej to co tnY„ ZJiemdia-

nJe, możemv sobie wy:obrai.ać. b:vfy tam
lislllolbv :nd.erozisądlnie, kfórvoh „OT!g'aati.'Za-

c.ta" ·OIFe

f które u[)(lm:iitl.aitv ~ę
jeMJCze - nmiej lu1b ł>aroz.Le!i ootlro71nie,
nfew•waźnlie. o te utopJe. która zowdą swoboda O'Sobi!S'tą..
z.a.da'Wla:lała

J:ednem z owy.ah sfw101rów -

c:ziemuż

n.ie wvmfle1nić? nazywał s.ie Haiv.ill!Cl.a'l' ! i
b'"f p~il11cieun mizie:myim - modtziilt siię w
chorowl1ty:m móz-g-u ni,epiotiettv szailień-czy 1'0
myst: za.lrocharn~a s.ię w córoe wez)lldemita
DW'Uldz.reste~o-ósmieyo Sowietu. Wy1obraź

de solbie p11cvlmlta z rne de•s Mairtws zakocha1n:ego w c 6.re·e prezy.doota Stanów
Zjednoczoff}1ch: to bytoby s.tokiroć mniej
ni.e'J)I'awdo1podobne. mniej rażaoo... JJOwii'etdzmy bez

Qłg'r6de:k:

mni•ej s:orziecztnie z

P<»rzadlkiiem.

Jakk<Y!wie'k bądź - tak sfe wita§n.f.e
sita.ro. Ro.zkooham:v w pami1emoe tlaiviq:dar
pOSlbanowiił' Slllfóbować szcześciai. ni<e!ha·:~ !:ż S1Zam; n.iie byito żacJm;tc;h. Zamełdo·

w1alf o tern •r.ia!fw1yższej wt'adtzY. Nie wUlerząicy witasrrvm ll!SZOlm pirezvdle!!llt So.wiietu
zapraginąit lron1ecz1nle u1rz.eć niesarrnoiwilbeg-o olbywate1a. W•ezwano ~·
- To wry - z.aipyrljat pr-ezvd1oo'f - iesiteiścte

obvw.a:telem ftav.i1da1r?
Tak - W1Y1be~.kotait Iiavilldimr. nf:e
mog~c 01pam.ować d1aw1 ąioea iw emocji.
- Cz·ern jesteści:e w „Or,g-.a1nJzacj1i"'?
- Chiemlk·iem. Sześćset trzv.diiesta
seikcja ma:te.r~tów wrybulchio1wy1ch. Klasa

-

jedeoafi!ta

J>iękmiego

światu

grozi
cząis.iika

żywh:melka.

przeludnienie~

dos'lrona.f<e.i gileby

tambeti·sz.e.i j.est
01beonlie 111warwiaina . a wzeoież Brnz:v1l•ja
s:ffa.18.by s1ę joednvim z na,JPolte7.mdiej•szych
paid w z:gilęd>em ~ISIJJ(ld.a·rczvm krnj ów,
11:d11bv ootovta bod~fi ieu 0Iobrzyrmi1c1 pown.erziahmi byt.a na1!1eżvic ie ekisploiaitiow1aina,
C'-O zrcts1ztą. z bireg,Lem pairu na;iibllli:żsizych
d1z 1es~ąłtków lait bezwZS?'lednie 'Ttaistąipić

musi. A ]JI'zec!e"l w Amer:vice Pohrdin).oV.7etl istniie-ja., oprócz Braizvlijl, ilrnne teszCZJC
kiratie o piortę;i;rryich 'bwadwiacli n.aitura:lny.ch o fd'ealtrzym wip;ros't &a J'()ffnktwa
.g-rUJI1Cie. I\>wi:noo przeitb stall'CZYJĆ ohleba
dl1a w.fcllu 1pdlrol1Jeń ipr.eysz;tyd.h !

··-

PAF

EfMi!ABMS!łE

Wo'*MMNFR

*

--"Wyniki ostatniego

''±

ciągnienia Lot Państ~. ~

iAMMM#WW&'IY , . . . ,
.....,WAHHM '•4AiAfiM64MWiAFFBW'"f"EIUSWM!F*'i
jeszcze raz do w i o d ł y, te na loterji grać n a 1 e ż y jedynie

w Najsłynniejsz:ej i Najszczęśliwszej Kolekturze Rseczpospolitej

Piotrkowaka 22, tol. 41-74 / P.K.O.
l 63.910,

• J A T K A Plotrkowaha 66, tel. 28-90
S
wygrane•• -· .-· •• • .• • .-· gdsie zazwyczaj

padają największe
VI chutni•miu V-•ł kl. 15--t1j .Lol Padstw. ~'ODO Zl. 15.000 na Nr.
padłr tam oprłcs Jcol.osalncl pnmil :il Ul. , • 10.000 • •
r6wnlet nułępuil\ae YJgrane :

AAAS

ft

•

••

- Ach! - wykrzYlkną.l ~ z
llifeopilsa•rnem zdumien1em.
Po cihwhl.i zastanowie.n.ia iecliniaklże. ma-

dw.-at

rę.ką ~ piół'obrorem zwroc}ł się ku
~ <l<.I.y ~ i'u'i mia prosru usil-yszall
Illieśmfato irz.'UIOOne przez Iiavildaira:

Pacie pre:z:yde.ocile„.
w.ark:n.ąit wtadaJoo mie.zyHę? deinłt So wJiet'u.
- Bo to ja -wlaśllie p~1~tem.•
- Do!Sitać slę pod! k11UJCz? To jurt '1.»starwmv !13J nas1tęp1rnv raiz. mtod:zieńczie ! cisna.t '!!a odch c d n·e prezyidie!llt\.
Zacz.em d-0iść bic.z;c.eremonda«iWe w~pro
-

-

1

wiadroniy z Zamku tlavf1idar niebawiem
zrriafam si:ę na nowo w wkcil s~eśćset hY-

dtzii•e'S teij.
R'Oibota bv1ta tam w1laśnie w.lietlice otywtl101na. Przvll{01flow Y'wa:n-0 nie wolem jlJt jaką Jilość inihilI~t·u w celu nt~i jadóchś
0

gór. Mia1t być

z:równaitlJY z IJ){YW'iw2.1Choli!ą
trz:y<lzie'Slbtt ·h11s•Lecyt me-

tańie:och siegającv

tróW1. Nilh~l~t byJ WSIPMI·ia~Y!ITl §wiiell» W'Yi11Ja1l:ezi'Onv,m m ate.rjiatiem wi::v.buichowiym.
Wystariczv fr.z1r milli1g-ramy niilhifillilttu m rn'.rjametr sz.eśderrmv skrutv - a RJruZY przepa.daJv na: zawsze n1e odlooibeziooolby ich
n1i:.R'dJZi:e - niaiwiet w v.ii'.ieiSlkończonośd sy-

dieira1lne1J,
W1r6c:W1S·zv do sv.1eij pracy Ha~T Jj()
n-0 zamyśd:t s~e nad crem.ś - d1f'Ui1Je!j ainiil'loeH

~"Padaito.

Poiezem skupiwszy w jeden ~ad.Ull1ie.k z.e
diwie tlOI1!:1'Y ·rnihii~1.tiu - fabr'Vlk:ia1o]Cl! ·tetgo ~
pllO·ZYWIU by f•a lak pirosta. iiŻ trzeba by.to
og-tosić surowe vrav.ra. zaka~ zaba1

włatnfa się nią dzieciom. - Havi~ldlalr wYoorował otwór kilkuset kii!Dmeitmw::v. co
mu zad ęto z pięć minuf czasu: oczyrzą<ly
mi·em i.cze b~AY w owvch czas:a<eh diorpriaiwdy w»~soce udo.skona11'one. Skończywszy
t t; :prncę, umi1eś:.:i'l na samym dm..fe swój tadurnek n·LMHtiU; p-oczem - WY1Statriczyta ru~
tv l'.lm iskra: mro\•ti•slko... to j.eisit w~aściwre
p.!an·eta Dwudziesta-ósma.„ roZlledafa slę

ca:ta

zttajdu~ąca; się

na n.i.ei Orga rni·zaicje.
\ I oto raz :ies~ - jak lmvalo i~
1

1

„ 3.000 • • 85601
85638
3:1688 " 3.000 „

WIM'Ed'

zasws:zie u sch"Yt.Iru ik:arbdied eu>Oldi - anairchia
z.mogła

soc:ia1ii·zm.

Z pllamety Dwudziestej-ósmej Po·W!Sta-

to tvl'ko 'tysiąc czy dwa t:vis-ia.ce odipry·~ów: to ite same wiłaśn<ie. kltóre chJLSiiejs:

as1!rornomowre. ir,volf U!PfOOZJOzieruiiu.
w.aiia. .•mn1ie:tszemi t>1anietamd".

na~

NaJuczefl..szy z tyich astronomów OlllOmi tK> WIS'ZV1stk-0.

~ał

1.

W LoodymJ!e, puinlkie o l'odziinie osiem-

nasbe;i zamva©ono trzy WtStrzaśni't)mia ba:rdzo :Pedlnak: sl'iabe. Przechodme lllbnii nie
w11.1rusz;yiU sW; tetm ziainadto i na:wie't IJ)Oli<:tiai nile Połtrzebowa·ta ktopota.ć sie o utrzyma1mlte pQ1rZą1dilru. Natychmiast z:I"OOZltą itrotru!alrv d jezdlllfa wrrócity dP rÓ'W!tlowiagi.
I ooclmey"<>m z piewmoodą aini siię Śllil'a
Jalkakołwiek kataistrofa. g-dy, po dwucm"e-

sltu ~11adh nliewifa<lomo skąd SIJ)aidił'a
nov.rfun:a ...
Mm Gr.a~m.m, j.e<l!Y1t1ia córika .sJr OblriSltio!Płrer'a! - ltlwórcy tunelu .nod: fa 1\'1aITT1Che
- pirreMerała sl1e do obiad'll. Po ·którym
zamierza~ ud'ftć się d:o Dr'l.t'ZY Lam.e. na wy
s't-ęip fr:aioous:kiiiej śp:ileMoc:Zld foil:valbelllre:
mass Graham b<>wi•eim kocha.Ila Pra1rncję .iatk ultlrzym'YV{'anO, nilłmiętnJei anf.żcld s10bfe
życZ'Ylll>Y tle.go slor Chrtilstotlber... Owóż.

uibilera1~ się, m.ilsis Graham wi pe..v1ne!
chWILld z.an.11w.ażvta., ż:e ~ej wlasna iposta.ć od-

bita w tró.isikirz'Yld1Porw:em zwllie:roide na·
.d e z.adtrfata jail«l1:'dvibv wistirząs1t1aiwis·zv slę
od Clhtodiu. Zdtziwioina miss Graham podlewlla.i do d.lma i rozwairra .ie· Dom sir Chń
SltloP.hiera ironlt1em zW!l"acał sie ku Berkel-sy
squiaa-e. Paila oo.rniego ,p01Wi<erbrzai owironęta
dviewczynlę: w ieiczór zal!JIOlwta<la1t słę diusiz:ny . a możie f b111rzl1łwy. Aiie stare drzewta. zdaWJalo siię. l!ld•e drig'llęty wca11e. a wtu
!one w flc!h g-ęste ilillsrowie P'taiki, i&eli nawet bm ina clrwli~ę odiettnk.n~tv oczv. mia-

trv .dJzfoby

wciąż

zamlk!niete. Miss Graham

11Le ws!twza~ai a.in! ujlrz.aitia. n.lic. wócz jedno-

s1taJ.inei,..,CJ'I()

w J•ed11·ei chwflL
Z wracad ąc nicośc i

•

5.000 •

60373 Zł. 5.000 na Nr. 85639
50246 • 3.000 • • 47007

103241

- - - - - - - - - - - - - - - - - . 10.000 • •

*A

SZiY'lll oo wiet ulu któraż z robotnic nig'd•y
r.Je zaizxfrośc!~~a koró1ow1ej. A co z ilego się
w1ywiaizaJ'o - tie:go n-am żatlien t)IS.1JCz.ellairz
nie zdoiia vowioedzieć... Talk s1e p0111leką<l
Wll.aśnte zida.Tzyfo w r. 2838 czy Siedmru

prz-ymióst

w) Wiszei1kie oibawy w tej mforzie są
abs<Jtl1UJtlnie l)lt>o•rune. tW!ierdzi zmainv i oonno~
nv pOfWIS.z.eohinlie p!sairz fra1111cuisiki Roony,
gdYIŻ oJ.b~f.ie pQlade :nia_1szed ziemi są jesncz,e wicallie }nb bardizo ma.ro wryiz;yskain.e.
J oona ty1llko Brazyilja z:adnmńie m>iza·k
rrrziesrr21eń 8.500.000 kim. 'kw .. czyifi i·esf
16 ra:Zy wliększa od PramicH. a z.amiiesizkulj.e
ją olbeonile 40 miilJ. Miizi.. wdczaiS g-dy z
t.a;f.w(Jścią motie ona W'Yka>ranfć dlziesf ęć
mzv tvLe os6lb- ROSITTv zw.raca rnwrugę na
Ama.z'0111ka z:aiwiiera
b~adwo rzeczirne wi:ęoel} \\11odv. ani'Wli Nn, J~-Tt5e-Ki'a!ng
Gam~ i Ml&sis]jpf ra'rel11 wz:fę!le. Zm~oma

Posiada na sk~adzie wielki wybór instrumentów
krajowych i zagrankznych wszechświatowych
fabryk jak również mało uiywan• dobre instru- .
menty.
Spl'zedai na dogodnych warunkach. ·.
Stroł•nie, reperacje i puewor;y instrumentów.

(31

g-dvż wybacza.il! Je1:. bcz\vz.l!ledz j,aka O•na fch s.talie trakto·\va.ta. fi:i·
dilmah odf)'owiedz·iala iro1111!1cznf1e \vymoWllloe!Ill m Nicz:e-nkm. Nawet w eh wiH wy ·
kooanfa śmi:erteline~o wv.roiku ond.e O·rn1ści
Ja jej ta wzog-artd.Ohva duma· ..
Z. Kl.

Ziemia nieograniczona

Piotrkowska Nr. 117. 1 Telef. BB-40

~UDE FARRERF..

sik:rw.awioną

p-onfżafa:ce o.drtą:oer::e

n<J;ść.

·rup

w ewe

,,Józef Grzegorzewski''

ża,da111Je i
glawię

ipo'tiwQ.me

odiwle'tcm za

sznieijtsl.

Jawiaijlska Sail10ll11 e sch WYlci~a isłtlr:a:s z!Llw sw10je gihk:ile Tęce, oz<l10ibi;o1n:e ko-

jes-zczie wlę'k

sa an1Stolcratyiczmej?'o rodu f pio:kochałta go
od prerwsrej ohwlli ca:ta si1fą sv.·()freign ni1etknlęre,g.o mHbfoią serca. Zinieder1p1liiw ~o

SZ:ll'Ytm

1w1jg1orę tsz ych ucz:uć. Na uwiatR"ę prokm3.t!o!rai. żie \\~szak mę..żczyźni oikaza.U s ! ę
w.zg;lę<lem on~ki bez oorówmanJia w.k~ik o<lu ·

Iiifuidn:usa, ..

srem -rnpiojemem.

Aż stalo się to. czemu Slt.ać sie, widocznie sąidzoniem bvł'o: - przed .kilJlku miesiącami lltl"Za.ra Iia<limah mto<leg-o H'lll<lu-

ośwdad

czyilja, iii gD/tow.ai j:esit ()ddaić mu się rpod
w1a1runlldlem że zamo.rdurJe zni.en:aiwtildrotniego
imzez lll1Ea, czllowfle1lra i zl!otżY'WlSZY j1etl w hordzie odoieta joe:go g!owę. Zaśi1.ooiil01ny uczuciiem. oi!Jśnfo;.iy naodzf1eją SIJ)ełfinut mt.oidv sza-

nocy_

s7łtllnu

Lood'ylOO i w-ócz mrOl'kóW

..

6
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o gmach munh:ypal

dzień

Co

nie·sie?
DZI~:

PlldZllPRllł

I

W uidi.tórych ipL<;mac.h lódzkicb ogło

30

zosta·ły wywiady z vrze<lstawide·
lami obO'ZU socj:i1fst~wego w Łodzi w
w
kwestłi pro.g,-ramu 1)raCY teyo oboro

szone

WHh6d s?o6ca 6 J6
W1chćd kaięt.

Zachód

Niedziela

16.14.

przvszitej ffadzic Miejskiej. PI>. r.adrrti Raipa1l!slki i Mihnan szczególn iej ostro odnie-

9.35.

bl~ł.

21.12.
d:.la 10.00.
dnia 6.45.

śli się do dJwóch spraw, a mianowkie do
spraiwy lm<lowv gmachu mie~eg-o przy
z'biegu ulicy Pomoiskie:j i Placu Wo1nośd
oraz do sprawy budowy terutru miejskie-

DłufoH

-w

Ubyło

-:~:--

go.

OSOBISTE.
Okręgowy inspektor pracy p. inż. W ojtkiewicz wyjechał do Warszawy na zja7..d
inspektorów pracy, który odbywać się bę
dzie pod przewodnictwem ministra pra· (b}
cy i opieki społecznej.

podziału miasta
na dwie Komendy Uzupełnień w uzależnJe
niu od komisariatów P. K. U. mieściły się

Po przeprowadzeniu

w jednym gmachu przy

ul. Nowo-To.rgo-

wej.
Z dniem 1 listopada PKU Łódź 2 mieścić się będzie przy ul. Nowo-Cegielnianej
51 a należeć doń będą mężczyźni, którzy
w dnfo 1 sierpnia mieszkali w obrębie komisariatów 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 i 14, podczas
gdy do PKU Łódi mia.sto 1 należą zamieszkali w dniu 1 sierpnia r. b. na terenfo ko(b)
m.isarjatów 2, 3, 5, 8, 9 i 11.
.'!; WALKA Z RAKIEM I JAGLICĄ.

W miesiącu wrześniu r. b. do sekcji walki z rakiem zgłosiły się do zbadania 84 osoby (w sierpniu - 132) u których stwierdzono nowotworów złośliwvch 7.
Do leczenia szpitalńcgo skierowano 4
ornby, do leczenia radem - 1, do leczenia
Roentgenem - 1. Pod obserwacją pozostają 3 osoby.
Do sekcji do walki z jaglicą zgłosiło się
chorych na oczy do zbadania po raz pierwszy 590 osób (w sierpniu - 302), z czego
358 osób wezwanych i 232 z własnej chęci.
'Z aopinjowano chorych na jaglicę 90, z
tego 57 zachorowań nowych.

W ŁODZI POWSTANIE PORADNIA
PSYCHOTECHNICZNA.
One~daj w Urzęd:de Wojewódzkim od-

zebranie organizacyjne poświęco
ne sprawie utworzenia poradni psychotechnicznej w Łodzi. Zebranie zagaił p. wojewoda Jaszczołt, podnosząc doniosłość poradnictwa zawodowego wogóle, a szczególnie w lodzi.
Po oiywio\ei dyskusji jednomyślnie zde
cydowano utworzyć poradnię psychotechniczną, poczem dokonano wyboru prezydjum, w skład którego weszli: pp. in:i. Wagner, inż. Gutke, dr. Wojczyńska, p. Piotrowski, naczelnik Bajer oraz naczelnik
(i)
Woj. Ur2. Zdrowia, dr. Skalski.
było się

ZAKOŃCZENIE WYPLAT ZASILKóW

ZA PAżDZIERNIK.
W cz or a.i wypłacono zasiłki z prze.znacz.onych na październik kwot tym bezrobotnym pracownikom umysłowym, którzy
w dniach popr:rndnich zgłosili się z reklamacjami.
Wypłaty zatem zasiłków w październile)
ku zostały wczoraj zakończone.

ZE ZWIĄZKU LEGJONISTóW.
W dniu 6 listopada r, b. o godz. 10 rano
w pierwszym term.inie, a o godz. 2 po poł.
w drugim terminie w lokalu własnym przy
ul. Piotrkowskiej 82, odbędzie się zwykłe
walne zebranie członków Związku Legjonistów Polskich z udziałem delegata zarzą. J
du głównego Zw. Leg.
iF

a es

·~

7

Ugomp<>wamia sOtjaUs~yoztte nfe z.ado-

wolify sie imblicmem oowfadczeniem, te
ui.sroywać i rO'Zlkopywać będą ~<>. co oboone wtadze mieiskie roZtJ)Oczety czy Yd
zamler1..a'ią irozpocząć . ale ip-0siz.ty ,;.e skairg-ą do iwfadzy a<lmirnisi:racY.meJ. Czynią
raz ipleirwszy, gdyż w okrezresrla, nie

oo

oo

sie ~e:rolełlliej naszej kadencji oz.YtriMi J'O
nie!jednokro'flnie.
Jak dosziły mnie wieś-cl - w SPrawie
budowy 'teatru mletskie~o - odnleśH odra~u S'Ukces, bo Urząd Wolewódzki pismem z dn:ia 22 b. m. zażą1Cfa 1f od l\fagisfrafu z.awiesrenfa 'btr<lowv. Oo do innych
S'P'raw - różme ina 'too 'temait krążą wie-

LOTNICZE POtĄCZENIE ŁODZI ZE
LWOWEM I GDAŃSKIEM.
W celu zastosowania udogodnień w komunikacji lotniczej pomiędzy Łodzią a szeregiem innych miast w okresie zbliżające
go się sezonu zimowego, zmieniony został
rozkład lotów, a mianowicie: z Łodzi do
Warszawy o ~odz. 9 rano, odlot z Warszawy do lodzi 2,30 po poł.
Po za tern Łódź uzyskała połączenie ze
Lwowem i Gdańskiem, dokąd aparaty polskiej linji lotniczej odlatują z Warszawy o
12 min. 15 (Lwów} i o 12 min. 20 (do Gdati{e)
ska).
TRANSLOKACJA P. K. U. Nr. 2.

o._i

Co o fgm mówi b. prozes Rady Miojskioj, p. dr. Bo/<Jslaw Fichna ~'!~

JUTRO: lymfonlusu

sł0Ac11

ości mm_ Ło,

Czy budowa ta zostanie zaniechana?

Germana l Serap.

l;aehód

'. .,.

J'łt

ści.

~

Spec}a1;yiie 1„afoźy mi Tta sprawfe budowy gma·chu mumJ,q~pa1nrości. Sprawa fa
f;esł dość darwną, a 'ti1.11ż iprzed wyib0irarni
srali'~ si'e naw~ gtośną. a' fo iz. rpowudu
CZ'Y'lliotr:vclt na mnie re s'fro!tly Kota Rod?!łclelskle.R"o Pn'lla~fll'l'n fłm. Szczainleckfel
t>ubUicznvdt w ~!srna'<'Jl na-paści. Na napa~cł 'te nie oo.powrada'tem, bo~ dobrze
wfedzia1tem. że caila 'ta akcja iposfaid~ charakffer wybi'tinie TlO'litycz11y i te i1T1'S'Pilf'Oiwa 11ą jest l)'T':r,.e:r, 'Pe<la~a. <lyrektorkę gimna-

,zTu:m n.

Paohtx-.k~..

Dziś fieidnak kiedy ~rawa btl'Clmry
~machu Rady Mic.fsklej jest w sfan)e nf~
f>E"\ĄlllOśd , kiedv ip<ifa,c.a sprawa moi15w'c

szvtbkieg-o oddania gmacbiu iprzy ul. Pomorskiei rpaństv."OIWeml glttT1«12z)um roafaztia sfe pod ~nakie:m za'J)ytanfa, UW<tżam

soble za

obowiązek głos

w

~e1

w~ na nas nacisk, aby sprawę tę UJWatać
pilną. \Vdbc-c iaś t~. if JeSf wyirailla '\V te.i m.atcrj[ uchwała Rady Mi-ejsktej,
!wierdzooy budżeit' jes't vraiwem, Maże za1
gistrat obowiąza!tly jeSf ttebwatę oo do
budowy gmacliu mtm1C'Yl!>a'lności 'W;'to-

za

A gdy

Nat:rr11id ki1łca fak+tów.
Od <lt.użsr.evo ftń czagi i lfJl"ZY pomocy
t"ÓŻnyclt środków CZY'Miooy był na Pre~ P:i.<lv Mie.tsklej naci~. aby gmadt
rwrzy ut Pomopsrl{i.eJ ~„. 16 oddać w wvtączne 1 cMikowi,te używrun.i ·e pańistiwowe
R<> p-imnaz}mn. Po ~icwych naradach . i
korifornncjach doszliśmv do wniosku h
jedynem wyjściem z \vytworzonej sytlllacji jes,t bti<lown '\l, fa'<;!ie.go gmachu. ~ Osit>.d;nfo s 1 ę rw te~1 sirosób dwa cele:
a) oddaie sle v.ma.ch przy ul. PomQlt'skic1j nr. 16 7.imna:z.}'rnn:
b) wvbnch1ie się gmach miej5łci, w 'k't6·
rvm godne miejsce znajdą: Rada Mie!ska
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vrł p.ańsitwow~o pnnaz.hmt.
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się zbliży Boże

Narodze ft

Zwiqzqk Obrony Krgsów Zachodnich dziocio111 a
skim na obczyźnio.
Dziesiąty rax obchodzić będziemy lwię- ogromną i wdzlęcznością s~e, l -Z.

O
spręty hardo i z d~ w uś
cgytnie. Przedziwne, niezapomniane łwię- „Je~em Polakiem, jeatem Polh. Ń
te dzieci, młodych i starych. święto ze- i tak pozostanie, dowiodę tego. n
llłrzelenia myśli i serc. święto zjedno- czyzna Polska śle mi pozdrowit111e ta
Obywatele! W waszej mocy• t<'
czenia rodziny z Bogiem i Ojczymą «az
mnym darem dać osieroconym ~h zespolenia bliskiego z dalekim.
polskim _, uśmiech Ojczyzny, w 1
Dziesiąty raz obchodzić będziemy ~
święto w odrodzonej Polsce, ali.ści„. nie mocy jest rozbudzić 'W' nich miłołf 'z
Niechaj niemiecki naokół „
wszyscy. Nie wolno zapominać nam o
tern. Nie wolno zapominać nam, te zgó- przeobrazi się za WUZłl spra~,
prawdziwą, pachnąCĄ, polską
rą 200,000 dzieci polskich spędzi ów najchaj wschodZl\ca Gwiazdka, za
droższy, niezapomniany nigdy wieczór wiza kordonem - na wą, stanie się zaprawdę ~ pie
~lłijny daleko het ziemiach niewyzwolonych. 200.000-om boliczną wschodzącą gwiazdką
dzieci polskich zbraknie w dniu tym naj- zasępionem niebie śląska, ~·,
drobzej, najistotniejsuj jego treści - Oj- miec.
Wyłoniony ad hoc przez
esrzny. Nte dopuśćm:y do tego! Opromi~my im wieczór test n.aj.skromniejszym turalno - Oświa~ przy Z
choćby wyrazem pamięct Niech każde ny Kresów Zachodnich w W
dziecko polskie ze śląska, Gdańska, Nie- mitet Zbiórki„ wzywa niniejs
znajdzie pod ehO:.nkl\ najskrom- śred.nictwem Koła ł.6dzkiego Z.
mi~ niełszy choćby upominek z tamtej strony. wsizytskich ludzi dobrej wcli do
Nie<:h obok nodarku od matki, z radościł\ j11.k najliczniejszych darów w na
w oczach, ujmie w ręce, drgl\jący jeszcze gotowiźnie pod nitej po&,nym
Wszelkich informacyj udzi
ciepłem , nieostygły wzruszeniem - podarek od Ojczyzny. Niech poczuje, te ta Obrony Kresów Zachodnich w
Ojczvzna prry nim jest - fywa, wielk~ Aleje Kościuszki 53, tel. 58-04,
bliska, te przesyła mu pmdrowienie. Nie- od godz. 10 - 1 i od 3 - 7 '
:o:--chaj w odzevrie zabije mu silniej miłoścltl

to

Bo~:ego Narodzenia w Niepodległej Oj-

\Vy~itnJ ~liałau
Jest nim zacny

rnl'B uol~ki~10 na

Wa

kapłan,

Do wybitnych działaczy w dobie obecnej ruchu polskiego we Wschodnich
Prusach I bojowników ?.a wolność ziemi
Krasickich, Koperników zaliHoriuszów,
1
czyć należy sędzi wego kapłana - warmjaka ks. X. Barczewskie~o - ostat!)io proboszcza w Bnmswaldzic, które~o podobiznę podajemy w dzisiejszym dodatku !lustrowanym.
Ks. Barczewski urodził się dnia 10 lui Mag-istmt.
tel!o 1856 roku we wsi Jondorl pod 01Odb~ ta w le.i ma·terji rozmowa z Jl.
wojewod;;i nasz ą:mnkt widzenia całkowi sztvnem,. uczęszc z ał do szkół w Bruniewie, Reszlu i Chełmie. Studia teolog1cfe zaa1JJ'rr•bo'\vn1ta.
czne ukończył w Bruniewie. święcenia
Na skutek więc sta r ::i ń Prezy<lJum Ra·
otrzymał w 1883 r. w Ejc~
kapłańskie
dy, ·ws tn wiono do hml żc t u rnieiskieg-o na
rok 1927 na b11<l{)we !!'n1a·~Jm Rady sume sliidl w Bawarii, dokąd zmuszony był emtzt. 100,000 (Dzlat XIV. Tytt1r 42. poz. 3). ~rować z powodu panującej podówczas w
ro1,1pi'sano lko'llarnrs i w dni u 25 maja 1927 Prusach walki religijnej - kulturkampfu
,
roku ko-nkvrs rozstrz Yrrni ę to (zwvd eżyt bismarckowsldego.
r~ligijn~j,
tolerancji
ogłoszeniu
Po
nroiekt prof. PrzyJ:rylskic'.)W z Warszapowraca ks. Bar"2ewski na \'// annJę, gdzie
wy).
Opra·co,wane przez prof. Przyibvls'i<ieg-c prowadzi pracę dus2',pasterską wśród swo- ·
pfanv zosta:fy w dniu J4 naźdz i ernfka r. b. ich rodaków. Działalność jego nie ograwysl::i.nł' do Dvrnkcii Roibót PubHcznycih. nicza się do pracy misyjnej w Prusach
Przvrzeczono nam, że w ciąg-u kilku dnl Książęcy::;h, Powiślu, lecz sięga daleko w
vla:ny te zos'tana iprzestane do Warszawy. Mazury, obejmując cały teren Prus WschoPo dziś dzień przestane nie znsta•ty. Je- dnich.
Ks. Barczewski służy swej ojczyźnie
żel i tu sprawa utknie, bę<lzie i;,:isny wn;osok, że i w 'tej malerji ska!riw re1prezen- nietvlko złotousta wvmową, szerząc świę
tan tów so,cjalistycznvch odniosła u wtad•z ty kult do wszy;tkiego, co pol~kie, l.ecz
niezmordowana pracą na polu hterack1em
wojew6dzikkh skntek. Zobaczymy.,.
Jedno chcę jed111alk ipodnleść i rp0d'kre- pisząc artykuły do prasy krajowej i zagranicznej, wydając drukiem cały szereg poślić. Wszystlko, cośmy w sprawie budowy gmachu mwnic"Y'paliności robiOi, rolbi,Jiś ważnych prac z dzieclz.iny historii, tradymy jawnie. Wfedz.ia1to o tem spotecze1l- cji i życia ludności polskiej na Wannji.
Do najważniejszych zaliczyć trzeba:
st,wo i czw.nl'ki państwowe. Ro'bioino na,,Geografia Polskiej Warmji", „Klenl!;as~
na Warmii", „Gwary ludu na \Y/arm11 1
Mazurach", „Kościoły katolickie na Mazurach".
Ostetnio czcigodnv kapłan polski pracuje nad wvdańiem - książki p. t. „Piś
miennictwo polskie na Warmii", która ma
l.6dź, Piołrk.owska 123,
być apologią i:-olskości we Wschodnich
tel. N'2 11 ~69 i 51-29
Prusach.
Ks. Barcze;,vski niejednokrotnie ?,a
TANIE źródło sakupu
swe przekonania polityczne i pracę tw9riiarówe!c
czo - społeczną był kara11y przez rząd carc~n-r p oł ~ c z:ną był karany prz~z rząd ceodk~n~i:~c:xy
miec na prze śladowanie i więzienie, w
muior ów i
którem sterał swe zdrowie, jedną miał odmateriałów elektrotechnicznych.
powiedź dla Niemców ,_..., ,,Zabić µiożeci•

HRID-f UKIRtrnr~

temu ~ gte ,
:z;at

'W-brew uchwale Rady Mie~
obowia;zt.rjącemn prarwu i 'W'brot

nać.

ma'ref"Ji za

brać.

Kfo IPI'!Zedwko

Jlłe;r.

we mnie
zdołacie

go••.

śmiertelne dało czł

jednak pokonać ducha

o

Zgbrantti kontrolna
wistów.
Bluro Woisko•wo.Policy}ne
Łodzi 'J)o:daje do wiadom
Ponie<l'zialek, dnia 31-iro pa
b., winni się stawić do zebrd
nvch nasfęipujący szereROWri re
spo1iteig"o ruszenia z brooią (kał.

tu m.

C jeden) yocz.nl'k 1901, 1899.
ci z roczników od 1890 do 189S
którzy w latach 1925 i 1926 hyll •
zani do zebrati kontro1nych, leci
kotwie'k powodów obow,iąz!ku t
czas nie spdnHi.

Z przvnalefoych do P. K.
miasto T (komisarjatv noil. f)ańslw.

8 9. i 11): rocznik 1887 o naZJWi
terv U, W i Z - w Jon.::alu przy
no ·Nr. 7/9 (koszary 28 n. Strz.
cz:nik 1899 o nazwisika·ch na łiterJ .
Mh - w lokal11 iprzv ulicy K011

skiei Nr. 62 flrnszary 31 p. p.).
Z pr.zyna•leżnvch do P. K. U
miasto II - zamleszka~1 na ter
sar.ia1u 14-gO: rncznik 1887 o
na Hterv M do Z - w lokalu 1>TZ1
sz.no 7/9 (koszary 28 p, Strz. K
mie$r,kalf na terenie kOiJ11isarja1u
czn!B< 1899 o tJazwiskach na litery
w lolka lu pr.zy ul. Konsitan
N!'. 81 (k<n;zary 4 baonu sani

7.ebranla
iro::i'Z. Q 'I'Clll10.

konitro 1rie zacz
RezerwHc.i winfll
1

pt:nkitJalnie z ksia:że-czką wojs
t:\ rm 1 hlbacyjną i iinnemi posiad
kum(chuni wojsko•wemi.

ODCZYT CZERWONEGO
Dziś o ~odz. 12 min. 30 w peli
Polskiei YMCA, Piotrkowska 89.
T<alir.z ~y~losl odczyt n. t. 11
zwalczanie".
Wejście na odczyt bezpłatne.

ł.OUZl\r . - '""'
--- ·
-- - - - - - - - - - - - - - -„KUR.JER
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~„ „_T'<!~dziernika
- - 1927 rotru

_ _ _ _ _ _. : . . _
WM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"1 oparach wystąpku i zbrodni.
------::-- S1&11ownym Panom Doktorolorllnłckłemu Ordynato~ Szpitala Anny .Marii jak r6wtł Doktorowi Arturowi Ziejrowł za troskliwą opiekę w
ciętkiej choroby naszego

lffi

1a

Witusia, który dzięki Ich
'om powraca do zdrowia,
I' x ~łębi serca serdeczne
upłaćw rodzice

11 iWlrław \Vieu~i[(J.
bezrobocia w Łodzi
i w 5 powiatac h.

/.

19 tysięcy bezrobotn ych
rafo zasiłki 7 tya. osób.
' terenie

Państworweg-o Urzędu

Po-

~k:twa Pracy w Łodzf ł w p.ięcl:n !)(>·
:d1 wdniu 29 paździ.enniika 1927 roku
z:irejeslrowamyC'h 19,185 bezrolbdfWtern w samej Łodzi zarejestro0 !4.648 bezro bOitnych.
Zza~Jców korzystafo w u;bieg't'ym ly·u 7.6.35 bezrohomvcll.
Wsmiei Łodzi 'J)Obierato zasttati 5,339
yd!.
': rown!-;mv t1fl1ys!owych bralo za.' i6 osób.
'.e!fmt 'fyirodniu sfraĆi:Jo 'Pt'a'Cę
i , · 'e Łcxlzi 468 bezrO!bolnych, dtrzy;1~e168, wystano do pracy 74. .
md t'OZllOrzadza 98 wo-1nemi mief'~robotników różnych za:wo<lów.

Ość WYDAWNICTW NA TERENIE
WOJEWóDZTW 4. ł.óDZKIEGO.

'llr•d Wojewódzki zebrał sfatv!'l tyczne
i do!ytzące ilości pism wychcdzo„ych
!2renie województwa łódzkiego . Wed-

!~o ~esta,~enia dowiadujemy się, że
·~v.;odzt\\1e ł6dzkiem wychoo za 22
. ru~1. w Łt>m 14 pofokich, 3 niemieckie
i~r~nc.we; tygodników zaś 33. dwuty;k6w 8. miesiecz11ików 23, dwumiczników 6, kwa;talników 1.
C~li!em 93, w tero 62 polskie, 13 nie~c~ _13 żargonowych, 2 ukraińskie, 1
(i)
raiski 1 2 rosyjskie.

NOCNE DYŻURY APTEK.

~z~ dyiurują apteki: F. Wójcickiego,

.16rkowskiego 27, W. Danielewskieg o,
I owska 127, P. Ilnickiego i Cymera,
.c~~ka 37, J. Hartmana, Młynarska
(b)
nanana, Aleksandrowska 80.
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r„DZIADY'',
Midiewicza w układ.zie Stanisława
Wyspiańsld~o.

. · ·~ltowa Premjera w Teatrze Miejr. via wielkim ał\tem hotdu zitożonego
' 'JJ?feJ°:łlym g-e:njuszom narodowym,
.' :n~·~· M:ckiewiczowf ; Stanistawowi
· 'a~1emu. Mo-ie nikt nie byil wię
' ,.°\\'?lany do i:nsccnizacf! aircvdzf era
-~.'iv;tw'."skie~o od autora ,,Wyzwo~· .lei!']onu". bo nikt fok g!ębolko nie
L

~ 1 ~ w dncha poety, oilkt dokta<lniej

• :

a .1e 71 •a<iał dckladniei nie zrozurrniat.

!e:·~ aczko\viek tTkJad „Dziadów"
<h:1.' Przez ~Vvsoiańs~de11to byt swe~

5

~""~u.wzedm:::item oiywlone~~· <lvs'ku..
.
m' \\' k
·1~·: 1 'te. ~alv szereg ucwnvd1 i liet" ," vstao;I z zarzufami. p>DZ.OT:flie
!11 '· ~·t~zne'n!. 2c1kolwie-k dochodzi1to
z;1 .z ~r0l1ją pytano: „Czy to
a
1. \ m1~k1ewicza. czv Wys•pf.ań'Slkie

;.„

r
0

czoła

led'l~k należy. uchy'lić
l!icrem ,le;('}onu". który intuicyj,i'e/rzez
'Pryzmat uczoności. wcziu ·

. ; }0

ki. ;~~·w.·nfencje dzieła Adama. sam
~'1 •wi~kszych z•nawc6w sceiny n·
· •w ·
• " w ld
·ę .,· z,, J)z1adow
napra·
· ow1s~co
t
.
.
.
ll"r~vst
zne
en
.•
°"". ~. 0·i . "' „ epmaiąc 1e em sa·
a 1; owi. który w ten sposób ma
d fWi~tdhlan:~ć w siebie żyv,·e sit owo
I stąd ucha 1 D<l<h10sić go ku wyży
:erla J{?v !ea,!r wzy·stęo-ują do wy, (st~ ia~ow - siktada tern saktór\.' ~dy .teatr Przystępuje do wvnaileii 1~.11 esn wvś.piewat i leimu. kt0'e hn~ę..,;; irozum1ar i odcwt.
l . .J)ziad'ą~,do 'Pl"acv nad wystawiedokJ~,w • Teatr Micjslki roawaf
-ue SDraiwe i od&>owiedzi.alnO-

:i•,

w Konsłanłqnowie„

Nagi trup człowieka pod murami cmentar za żydowskiego.
Jak ro już w kro!tJko§ioi doni!Osto wczoraJsiz.e „Bcho", orriegd!ad w K'OITT.SltarritynowJ1e pod Łodizi,a, do!kon.ame z,ost.aifo mortdierst~. które dla wtadz bez:o.Lec.ze~twa: jest
pe.f:na, grozy zagadka.
O goclzfn.ie 6 raino pólltora 'kilk:lmefflra za
m:.astem w s'bronę wsl Józefów. zd~jący
do K01ns't1a111fytn.owa z nah1altlem Wlfei§n~aicy
rraiknęlf się. w o~tości 12 m!fr. od mutru,
olra!ta,ją:oe~ ontenlt·a rz tyrlowskI. OO. rrUll)a
r..:rug-!.elgo męŻICzyz1niy. O sltiralSlmem od.lkryoiu swie:m pQi'\vT.adomi11 i na·tyichimf.aist komie'I'I
dalta 'PQSferunJm P. P. st. wzxiid<J wniLka
KrutPińslkfie~o. k'fórv pirzekomaws·zy się o
J).t'alWldzie dooie·sf enda t>()IWliadJoml!r o zbrodni
1

1

lromenda1t11t'a Po~:io_ji Wol}ewód'Z!k:fei t.mspek-

'fct.ra F oersite<ra lromeindain!f.a ipoltliicH rua powlalf pod'kmn, No1wa.ka·oraz inrokmatora na
PO"W'. tódizkl! .l\fanrlocklieR'O. Plrredisfu\VUdele w1fadz p0fi1e1'tlnvich i isa<low:vch 'Uldalfl się
·Sanroiahoo·em na mSe.!soe. rabieraif.ą,c z soba slv111.neg"O iJ>S:a „Lorda ".
POłn.fewiarl lorązy1fy 'Wler'Stie. że zamordo
wamv .ies'f żv'<lie.m, wzvibv.I r6\Vlnl.eiż na mile!
ooe pirez.es l?111·tnv żvdo~ki·e~ m. KQ!Jsf!al!lfy
nowa Abram w. C'nttlermain. Jrtórv Slt'wiiierdz~. żie p·o.g:f{)iska Tu. odoowi:<'l<la IJJ'I'a wdzi:e.
\Vd1rożone doahri<l-ze1nf.e ustali:lo. co m1.s'fę 
putfe:
Zamordowat11v ~st żvdieim w wfiClk"U ła?
35 do 40. Jest fu· blicindivm z 1.elkkim zaTO-s'!Jem na. twiany, jakby po tedrnodinlowvm
n:fe~o.Jeniu sie. Na J.ew.ett ręce 1JO'W'Y'że.i tok
da pos,i a.cla ztniak: W\ntaifuowa1nietsro a:nlio~a
Z C7.amem:l OOzyrl1llannii PlrDW'adiZ<i!Ce:g"O
dzi:erko z czenvoin.ą 'J)frrepasika OO· bicidirach
W .cbwil.l'l <l'alron·vrwianfa mQfld1ers'tl\v:a za
moir1dow-anv m1.rsia1t siie bronić -ro.zoa1c<z11iwie. o cz-em świadiczą ranv na rekach f pal
ca,ch ora.z ma1ta ra1na na·<l pr.a„·~viem okiem za
da111ia 11 arjprawtl'01p00dbn lei ~<:"l1rorvkiiecrn. Ra
na fa niie bvi1a śmiler'M'!1a, ~mie:rć i1121Slf'ą!P'i•ta
"1sik111tieik .p rzv.d m·z:e1nfa ooś·c!ieb. 'W('!b.eie cze
zo \Yt!a·dize p{)[i•cv;.) .e dt(-;i,.ztv d<o 1J1rwkonanfa
7e ta:~emnkzy osobn!ik zaimor<l'O'Wi:11!1'Y' zost:ait w mlesz1m1T1i~1. tamże rnzl(''hrain'Y' i naste/Pltlie "'-"VTii.esfomv w poll.e dfa zaUM-cia
śfa<lów. Za hioo~tie:za.. ta przom.a;w.i:a jies.zcr..e
ta olk<J11i1czm10iść. żie tra'\va w mietsic.u, w kM
rem ilru!D zosta,f znia1beZ'i-Ol!lV a.bsdl'lltirl~;e nfc
11

ies·t pomf eta·.

ża<liem zaś

sz;c.zie,g'()t niie

Ś'Wliia·U

czv o 'tierrn. że w uem w~a.~niiie mie!ilsou IJ11'0'I"
dercv ro1zbi,e:ran1 swa, offaire.
P!·es po1 i1cytjny, PO obwa·chianiin.t 'truipa
ooibi1e·g-t w 1dieimn:lru P1!:vin1ąoe.j ai~ rrziekd
Łódiki1. Tu diokooaitl'O zd'll'Ilrleiwtajapego od1

kr:vicia: w traiw1ie z.nar1ezdono UJkn.'tY lrulder01WJaJ11'Y p&fuwcill<: wawme ZUIOOAniie nowy,
drugi póllbuclk :trum sam znia1!.e-7Jio1rno w wodzie wz.v brZJeł""U przeciwile~lvun. Ustall.'Ol!l.o
że obuwie b:y1t-0 w~no~cfa zamord10iwa,

OO,!:?'O.

Niie kooliec n01 tern. Na amentairzu tuż
m-zv muirze Z1T11a1l1eziiooo naWitJiÓ~ z.alk.01pane
Zin.iaa.ieizrerue tych
ska.TPefki Jedwab.nie.
szcziegó'Tów odzicly n.asunęto :ooffiiaM przy
IJ>l!ISziczenle. re morderstwo n.le d()lkorn.amo
z ch~l zv.sku. g-<liyż bandiyol z.aka11iiby ren
n.e bądi co bądź I.akirerkf.
W trakde zasifurnia wfa.nda siie nad kwe~ttta klm hvr zam.ord'OW!a!TlY. ZWtrocono uwagę na fakff. l!i ~z:ed dJwoma dal!i1a1md w
l6M1etl 'PTasiie ż'YICioW1Sikiie.i ulkaii:a1lb się od01s:ren'ie, że zag-iin:ąit nJietl.akJ Btrro.zo'wskl,
kuiO'i·e.c. zamleszka tv w Łodzi wz.y uUcy
KJillITIIS~o 40. Rodzitna zagfłl1!ioo~ prosi
w if'vrn ilrS>erade. l7v Kari<liy, kto:'bv .si~ natNrnąit na·ń. naitv-chmiwst' ją o rem oo'Wlia<lomfit.
W h"tn ·~ier>t.mku zusfu.~o PotDrow.adrone
d'OIC'hodzenle. Wtadrre f)(llłicyjne U:O~darnf
tv rodz!lf'I e RrnozowskiiC'h o z.na~1e1Ji1etnn'u w
Kornstcimtf'vrnorwfe fruipa nieznaneg-o me7c zy
znv. Czy z.a.moT<ln'\vałfl;ynn -~·t iisifJo'lmf1e kup;oc Brzozowlk~~ oikaże sile ni.eiba•w1em. ro1

dz·ina bov..'li•am s-prowiad:zona zostaniiie
mfeii~ r.:e w ceilu roZ100z:natflła m11tlok

na
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SEI(CJA ZWLOI<.
PrzY1J)uszc.z·e11i.a t.e oot'w!lie:rd:zHa sekc11
z\'v·tok •trupa.
Badan:.e p.t'l.l!c ,serca i wa.trobv w'Ylkazafy Qbf.i!t.e pirz.ekir'\v'ie1nle, SDOwo<lo wainie zalirzvma'il·iem o·bfegi1 krwi. zaś baida1T1i1e żo
11i1to. że niicz;najomy ))'Opełni•f sa
tądlka rnsta1
molb6jstwo. W ż.01tądku znail:eziiorno z;n.aczna, '!ość 1rniroolu któr:vm §c:f,amJkl żo•tą.dka.
i.a~ rów.n.le.i ·rrrwtyk i art•erje dOJPT<>wadza
.iące bvtv s·tl!l1łiie p10JparzQ11e.
Z~on zai~em na-stąipi.ł li Miro przez om.tde.
1

CO STIVIBRDZR O DOCHODZEN1E PO
LICYJNE?
Docho<lzienii:e p0ff~}ll.inie pir0<wadz:()ł!1ie o<><l .

ooobls.t:vnn kierunkiiem komendamita PoHcji
pow:fatowej Nowaka i mCZlelhm1rn. WOtii. Urzędlu S'lie'Cloziągo, kxim. KU'Jlt.'lce. v.rvlkaWcllł'o.
że dooart: upaitrzyrwJS'ZlY sob'~e bezlludine mld
soe po:z:a omentairziem. IJ)01r>erinń~ samoibó}
siwo. Denat. jak w.vmika zie Z111a:l~lomnc.h
w ipomżu ndeg:o S'ka:rt>etek iedtwaioo.Y'C'h f

l*ąM

świadiczyita

1

1

1

I

ne u.staNo, co lfl.astęipu~e: Na ciielie trupa rr:.e ·
twkk1h sipecjia\lniy1oh oz.na1k lub okafoczeń, którnbv św.i.ad:czy1ly o zwa1ttownej śmierci rulb wak.e ofiary z rzekomym{
zbirodniairzami. Le~ie. ·nie:z.'l1aic.me praV."'c
opairzeinda us-t oirnz osmal'eniie Lewe.i sitronv
poidlbródka świfa.dczvlv iracrej o sarrnobńij
stwi,e.
ułiarwmlono

wt

prem}era piąikowa o istofn1e
ogromnej, a nadto z ca1tym 'J}ietyzrnem 00-konywanej 'P'rncy n.ad wysta-wieniem przepof~ż.ne?"O 'ftworu ducha lJ'(}ety. WiUloW!l
fo~·t:: !6dzki naiś·wie'ttlkjsz.e tradycje nasze.i sceąy kfe<ly w r. 19'08, za czais6w ś.
cze r1a łaiwie szikolnej. Rz,oczy ciężki!~, "P Mielewski.ef.w i Zelwerowicza w raz
pi.erv.,..!zy g-e•njusz Wieszcza '!Jt'Zemówilf.
g-/ębe!k!e, Poważne, nasl'rojowe, ją nUŻo/
tui ZcspcU sie "Z tradycją innY'c'h soen p<>l·
św:"l t roma..ntyr.znv nie przemawia
clzisfa.i g-teiboko do se·r ·c, nie wywołuje s:ki>Ch , a Z\vil.aszcza sceiny kra;kOIWSkfel.
Trudno, talldm jest duch czasu. g-dzie „Diiady" wvstawfaine byly ipOd kleclrże ń.„
mnkiem WyS!J)iańs.kieig-o.
Żyi errnv nadto w ce:as.ad1, gidy n.ajgtęibsza
Reżysc 1:i a p. Szpakiewicz.a sfuin~a na
pa·t\rjo~y
naibardzi.ej porywająca poezja
czna nie wzrusza nas tak, tak wzTll.l'SZa:r.t petriej wysokości swego zadainia. OPTana szych przodków. niezn.ają,cych. Jedyni~ oowana rzecz do sz.czei;órów dQJdad:nre i
tyi!lko ze stó,v ' nies·TJ·c tinlonyich mairzeń, dTolbiCl:Z.gQWO. T ak gra aTfyStów, Jak śfu-O·
sf.odyczv wolno śc i. Dl atego trzeba tę pu· na dellro.rncv.tna bez za:rzuitu.
P.rzedewszyst kiem s tó w krnka. o p.
btczność pOTwać, trze.ha ją z.~1Pa~ić. trze,iak·o wyiko1narwcy roli OnSzpaikfewiczu.
górtaik
rhwHe
bodai
e.dną
„j
ona
i
ba. n•b y
nie mzeŻ'\r.fa . ,i<illc iei iprzod~owie niera·z s1fawa - Konrada. Trzeba stwierdzić , t.e
p. Szipa1kiewicz 'J}O'Siad.a dU'ŻY, :niie•pośledn i
ca1 łe życi e" . Trz.eba, ko ni ecz.nle trzecba.
deiklamaicyjny . Rofa OuSf.awa fale.nt
wiecz~
jaik:o
:ska.
Mkkieiwi·cz.ow
poezja
aibv
n:e :plęf'Kina. w.iecznie •w wiosl.a, wfoczn!e Konrada fla uwwuiklooiu tego fa.lentu pOszlaCihetna. żyta w SIJ)Oteczeńsbwi·e, ~lby lega i stąd tei wyUmna111fe jej iprzeiz p .
ono inia. oddyohato, a'by z 'I'li·ei czeripait"J SZ1pa!klerwJcza bylo na-łz,uvetniej arfy.s.fyczsoki żvwo't·ne. a przedeiwszysfikiem Wmlle- ne. Artys'ta posiada nadto umfeję'fn~ć
<'.:.ifo w soibie mftość oj.czyzny i idea1fów. rozporza:dza·f'lia srwym g'tosem, 1.111Ilie go w
Te.afr, wvstaw.ia.iąc air cydzle:fo Mioldew:- od:pawiedn i· s1no'Sób użyiw.ać faik, że miqicza - bie-rze oa siebie o<liJJ'Owieidzia1nośt sca o dużem, lirycznem napięciu wypad~
za WyWofanie „w sercach sloch:aczów" ły s-i'fo1ie i w·y1,V()'fyiwatty 'PO'Żądany efokf.
t:vd1 wszystkich emocyj, wzirl.l'Szeń gór- Na.flepie.i wyip.adifa w l•ntemprefacff aTfys ty
scena u księdza, w którą wtoiyt p. SzpJnych.
kiewkz og-romn ie w iele si:ty i uazucia.
Jeśli fe.go dok0trta . jeśli z deselk scenicu1vclt pily.nące slmv.a Genju·szu, obudz<t · Natomiast sceina improiwlzacji wfęzle111ne.i
seTC drżenia - wtedy zadanie swe tea.fr acziko lw ·eik o<l<lan.a ba·rdzo artystyczn' e.
sipefo.i i przedsifaiwienie będzie -nietylko wyipadt.a w ipew11 ych szczeg6rach modnhof.dem i uwielbieniem Mi-str.z.a, a1le nad~:> 1acvi1t1Y'Ch s ta1biej, być może w.slktifełk zby1
bedzie o•no sne1n ienie'!11 na}wię.kszego obo- wicl1deig;o zmęczenia artysty: kireowan':?
w iazku mornlnego, jaki teatr ma wobe·::: bowiem tak 'f}Oteżnej roli i reżyse.rja przechochCI ~n v zw vktego czto:wi·eka.
so·rleczeńs twa.
P Wosk<'wski. jako ksiądz Pioit.r, sfa· T(.afr Mdziki zad;w.!e s1oetnrt.
na v,·ysiolkim artys.tycwym poz.i-Omie.
nąl
dobi'ttlie,
PremJera piątk{)wa wykazata
ilalc: ~lębolko IP()jmuje teatr swe zadanie; Obaiwiall: się airtys.1.a feo, czv ootlra.fi ZDa'I
śri, jaką r.a sj.ebie hferze. Od!powi·edzial•10'-ć to za~ naprarwdę widra. Piuiblicz·
no§ć dzisi.ei.isza 111agót nie lubi TZOOZY poważnych wlelildch, a zw'las-~cza, 1frz.eba to
prryznać ze smuukiem, nie lulbi o<l:na'Wiać
v..".rażef1, doznanych kiedyś, c.hQ&y Jesz-

Ja,1f się w osta.tniiej chwiiil1i dowiaduJ·e
W'Y1S·fany .na mi,ejisce nasz współ
w.aJCOwnfk, póź,nfiejsze dochodren~e poUcyj .
s.peciJa~n1ie

W związku z taremn.icza zbrodlnJ•a aT·e-sz:ro wanv zo1:.ta1f dozor'ca· cmenfa1rza żv
cliow:ski,eg-o w Konistarnlfy1nowie n·J'.edał\i Mein
deJ Ktit:<f11er. W cz.asie 1J)IT'Zieipirowadmrn.ef rewiz1i w mf.eszka.niu feg'o zasfruno fum 2-ch
buolków (la.kilerk'ów) ornz baitvstt'avreD chumeżcivzn i dw.f·e kolhi1 eiy Wszvrscv onl nie
fteczki do msa,, byJ' ele1!<łl11oko uibrainy..s
z
Jeden
OSO!bistvch.
t:ów
x
diow1r
1)osi.a.dia1i
Prvechl()Jd.zącv nad ranem jacyś ®f'YISZk\
mężczvZltl poidat s.ie n TZieźm:fk:a. d:rut1;i za
piekarza. co do ko.bJ·e t to oŚ'\V']ruclic:.zvitv o- wlliząc eil;c~ocko uhrairJ.ieg-o 'frull>a. ohnaży
ii go z:l]p!ell!llie naw-e:f z bilelfznv i d!osJo'Wmi.e
t1ie, że są O\Ile żonami· owych meżozyzm. 0św:f adcze:nie to wobec niieioos3ruf:a,aia przez nag~ poziosta wf na m.ie.fscu.
W czasie ooiieczkf zfodńede drobne .rz;e
ko'biieify d'oWJOdów maJtoi :rash.1·l?'Uf.1.e na. wi:aire
czv z od.zjiezy d.eimata (skaroełtkł. trrewfiikt (
Z\Vll'a1SVC7..a. żre n•ie malia omie nruwełt o.brą...
cłmrstoozke) Zl'<Uhidi.
czek ś<l:uhnroh.
Dod:iod:zieni!e poi}icvjne Slkłerowano zaCm .pomdędzy amesmtol\voo~ osobn-ikami a :zaimoroov.'IClln!Ym !strrile.lie tktlo' zwi~ lean w kieruinku ujęcia SPraWC'ÓW. obrabozek u!S!ta;t.i ufewą,tp[~'W!ie daltsz.e dOO:!OO'ze- wainla zwWok ~z:C'ml~ ~
T ożsrurm::>śai zwroik: dofad nie iu;słaR.()1n<J.
de. które prow.adzonie jies1t µrzez komenZwł'loi~ 'llrUJ!)a ipo O?:Jledzmaoh 1ekanskiiieh
d<illl!ta P . P. na p!O'\vttaif l!ódivkf mdkoimisairza
~ ~e ~wSkifiej któ
wivdano
Nowaka.
Trupa, który odlfo~.aIDwain.y zOOfaJl r-ai zati~.ai słe f)(lignebem .
Zalllrz}1ma!li jako podejrzan1 o za.mo,rdo
Dr.z.ez P'Ołic!le śledcza. za.~eczono na.
w.mie niiemaijo.mego dwa:ł QSObnłcy oraiz
mie~cu do zjie<:h:ain:ia wiltadiz sadiowo-h~KaT
cb2'IO!rcai omen'lia't"Za' .t.ydows~ IPO ·W'Yka
slclch..
• • •
T.al1lla s~ aił'fbł. zos\f!afll ~.
fil
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Tąjemnicze · morderstwo

leźć :toin na:s·tr()Jjoiwy, czy p0'fu"afi stworzyć
m'Pt'aiwdę potężiną kreację. Mogę go z

bezsttronnośdą

cail-ą

zapewntł,

że

tes.

każdym wzg-lędem byił iw lnterpreif.atji jego p.raw<l!z.iwie n.akhillłon:ym i
.,Widzenie" zadeik'laimowal p
g-fębokim.
WO'SBroW'Slki z -duża prarwdą, uczuci·em ;
·Jll"zci.fęci·em.
Z ról mes.kich na uwagę zash!g;uje p

PkJtr l}od

Jego k"I"eac}a <locha byila sil!rla;
srozeig-ólnfo jedrrnk ip. Ki}OiWski zaslug.ujc
na rpodlk·reślenie iailm interprefaffor roli <;eoialfotra Nowos.\lcowa. Poo.f<l!r się wyko1Ira11ia jej w ostartntej rhwHif na skulfek na·
glej ni·edY'S'POzycii P . Tafarlk:iewkza. w~i 
konat ją ie<lnalk doskoncile, dając wyborn'\
sylwetkę cyinkznego i krwiOieiraz.eigo se
ndora. R 6wni eż n. Ja'llowski bvt dOlbrvM
ia'ko g-uśl.aTZ, choć W scerne oibrzędow~j
bvr może miejscami zanad'fo stalby. P.
V,/!1.awer stv..·orzyt dobra sylwetkę zauS7-·
nika Nowoisikoiwa, d~ra Becu. Z pośrócl
ró1 k{)lbłecyich na nierwszy ipla'I'I WV'SIUrlęb
się ip. fio•rncka, iako P.onis onowa. Gra :e1
z.a:wierata dtr'.bo ·w.ieJlki e~o a prarwdziweR-1
iTaig'izmu. Tafont delklamacyjiny wylka ·
zaity ip. Morska, iako Maryila ara:z p. Ta ·
fairk l·cwiczóW1t1a, ialko Anio~. Mill·uM<a bv
ta p. Lubieńska. iako Zósia.
Reszta. zespafu. k'fórych poszczególnych cztoinków fmdno w:vnnienlać, wyw: :1
zata sfe bez zarzutu. Jedynie s-cenv zb!n ·
rowe (e„gizorcvzimy <'hó ru w sceni·e ka·pl" ·
czn ei) były s;fabsze. Naifomiaist bal u s= ·
nafora wvwart pażąd.any efekt. Stwru
<f.eq(ora·cY!jua na 'WY'SOO.mścł zadania. Udatne byit:v efelkty świ:elfl'I'le.
'Catość zroibl·ta wrażenie i by1a pięk
Kik>1wskf.

tlem wypetnie.niem zobo·wiąza1I1ia , jaikfe !'
dvr. Oorczyi1.iski 'l!fOżyit .n.a rplOczą:t!J<u se·zonu stuże:r1n·a oa'l'odowej S?Jfuoe.
.~ .
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Ka~a rn~ry[~
natomiast

m. to~li ni~ ~~a oprarnwni~~w umJiłDWJ[~. -·

Ważki głos
Łód2kiex-o"
w miiejsieu.

Zwu-acamy się do W. Pa.nów z ..,rzedo ła.50Cawe beZIOlł'a't!n.e zamfesitcz.emk w ich poczv•tnym dziiooll1lliku msłe
mą prośha.

ipuJ ąice.g-o artyilruiłltl:

.Do litaina1 wwa<llk:ów itlUSlnI!iacY!Ch cał
kO\\' itY brak z.aiinitereoowrullfil szersT.elQ rogóh1 vracownfczego wtl'asnemi s.mav."a.ml
przvbvwa Nszcze .Jeden w·yipad~k.

powinie.n bvt

k'fón·

poruszyć p.rarorwniktórv n~os'trzet.e

żiywo

Kronika

k ów umv·sitow.vch. a
nie .iakobv u~zed~ fcb uwadze.
OtQ mi~a tuż dv."l<l ty~oofe od cbwiłli,

Zwląziku
Ło<l:oi nreznaczina w1lększo

k f edv na Zjeździe Okręg0wym

Kas Cho·rvcli w
ścia głO'sÓw, jak inifotmowala tmtSa. przeszila 11ch wata io001wrvtżsreITTia składiek ezlł<>n
kDwsk;ch na r7..ecz Kasv Chorych od grap
lepi.ej svt:uiowanyich, a więc gf6w•nte od
prascown ików umvis~owvdi. ProieDdtowarna
po<lwvt'ka jest bardzo znacz.na. 2"óyt, we-

dotug tnformacy.j m-asv. się~ 150 ilJl'OCef\l f
ma wvnosić zł. 31 mtes-iecmie z.1młraslf do
tychcŻasowych zt 12· u • .&l.
Zwai..ywszy, że chęć pod1w1~rższienia if.ak
?.J<:<ltCZ!!!Ych sWa<liek na Kaise Ch(trych nie

dla

tei kategorii ubezpieaonych.

.Zw. Zaw. Pracowników Bankowych.
~.ą.c1w udosfęoo:ić. ()prócz raciooalniego ustorunków-.ankt siię więc kasy w.zRiąd
ten oowOO.We vewna niiecheł subjekfyrwr!ą

do0

weti.

Wtadze Kasv z

~ęd.ami wiltme

~
ticzyć i

tei20

si·e

,fcsbif.nemi

me

płOgłę·

blat nifecheci. ubezplecwn'ydi. T:y,rncz:asem
zairząd kasv nletV'llko l)rzyw'}'kl sam ® po
wtnianra ł>eZ!Prarw~ ;prze.z, pr.rek;raczan1e
;p.rzyzt!liaf.!yich mu ustawą kompetencyj. aae
:-ia skutek wJa1SJ1Yteh vrziekiro.cz.eń z ca tym
~:z:! się z bezpraiWiJ1emi uchwabyJJIO bowiem ze
lam~ Zwti.ązktt Kas.
strony Zarządu Kasy tódt.kfod pr0testu w

S'J)Okojem

Nre

swa'Wi.e pO'Wzięcia pod1 wyż.lmwen uchwia:ly
przez Zwi!ązek, jakko1wiek uisita.w a o ka-

~ania Po'l:vicziek. Jeżcli f}rz:vlbem n~-yka
się na chwfficwe 1'rudnośd Dla:tin1itcre. które
z.resrlą, pD~o.nivwa kOSiztem 1111e;zbV1t re'R'U'lar

neó wiyip•tatv pe.borów prruco•w111czvch, to
je<ln11k wvin~k:a to nie z W.aJ1"1.l!l1ków zewmetrznvoh, a JcdYliliiie ~"'Sk1U'rek z:bvit eksprunsyWt?ej ~a.orki zairzadu. S'.tro-ro
wiec Pods t rwy fina.msowe kasy sa %a;pe'Wn1one, a !t~'!filro z.bvf roza~t:e ofa.nv ~sp<>
zarządiu

n.ie moii.?:a.

być

eh~
ud;ekat słę

zreai1zoW1ane, niema p0'L1ize-bv
do ipiodw)'ttszenia> ~ad!ek f nadmiernego
obcfą.7..e11.ia. wbolf.a'l'el wskwtck warunków
oov.ioienn'Vcii sfeiry1 praro'\-i.'ll"ic1.led.
W ustos11'11kov.-a'f1łu sie U!be.z.p11ec.zonryclt
do samej hn~ riiie(Dows-zOOTJila rolę 00~01 rowll'liett ~}ąd. że z oobrod'Z.i~tw
kasy W+ d'Z!le<lzlnłe 1ieczn.l~'la OR"ót pracorw
n~.&w 1.mnistOW}'lCh w dos'falt~ mfcrze

k~fać me może.. a zamzki kasY nie '.1ub nłe do§ć ·czV!l•. aby irorwstame 'fk> po-

•

:;g

„.-.

-- ~~

LISTOPAD.
W lasaoh wciąż swmf deszcz &l)ada-

ja,-cych zeschltych 1iśd, dnia i ciepła uby-

wa coraz więcej, a powietrze
dziej słaje się wii.gQtnem.

CO!ra'Z

bar-

W'ia'łlr ipo catydl dniach \'I.ryje, świsz
czy, jęczy, a 'h1ile srn1rt1ku, l}ie jak:fcjś rzewności brzmi w lyich odgłosach, ze fanfazja ludu ipr1Z:viJJis1rje owe ię>ki dm;~~m czy'śoowvm, skarżącym się ina męlk1 I o we-

slchnienie do Boga

prosząic:\r.m.

l!la

r..en

~6rę . ·wyiprawiając ją nal:ychmiaslf oTrę
h~mi I k~rasem, aby nie twardta od wifa-.
~rtt ~ urządzano z niej rydwa•n. VI lyim ceilu wvijrnowano mózg, r>0zosl:awiając zire~z
rtą ~eib·i 'l'Ogl. a nawe'f racice; do .ra:cic -przy
praiwiaino s~pDn~i l nlemf przyfw1~<liza"!O
~'kórę do wozu~ na fa~<im Ty<lwarne dąg
~ięłym dzielnvm, naimniei czitero~onnym
zaprzę~iem. TJOw racar z polo'\vani a ten z

rnyśliiwych . któremu udało się żubra uśE!'ZCtić.

WlY\.

Zana-cl K$Y.

~

~

maifąc sam~

JJOd-

Stta,wie ~1fa., t>Odi ~asn~ od~

nościa. vrrez łmt>TI<> ł l. f>. sziafui.e ~
n,1!111 girosze.m pub1icro:vm. co nie pow.Sm.o
ujść

Q.P."ófoe! uwadlze.

więcej, t.e P'OSt!'\\"a s}e ck> ~~
słlaiv.:r:ht'ITT> na1daidanla nadrnlemy.ch i' męd
nvich ch:.iairów nai ooezpieczonvch. a; w

Tern

sz-cz1eg-ó1no§cf pra'C ownrków mtl'Y5towydi.
Za sip.ef1J1ienie narszei prośby z~6ry W.
Pa1nom

dz i ę.kt~jiemy

i powstaliemv

•
Gdzie mozna

otrzymać pracę?
Zapotrzebowanie robotników i rzemieślników w PUPP.
Państwowy Urząd Pośredni.ctwa Pracy w ł.odzi, ul. Kiliń skiego 52 poszukuje
kandydatów z dobremi świadectwami i
referencjami do obsadzenia na.stępujących

„Schnell - Laufen Ketten Stohl" na wyroby jedwabne, 60 robotników do wyrę
bu lasu z własnemi na•rzędzJami pracy
(piły i siekiery), kilku specjalistów do cu-

krowni: 1 majstra gotowacza kryształu,
1 ~otowacza na wyp a rk ę , 1 dozorcę do pieca w<1.piennego, 1 do z orcę do wirowni, 600
rohotni:,6w leśnych do kar.czowania pniaków sosnovtych z własnemi narzędziami
pracy {siekiery i rydła), 200 robotników
do robót leśnych do wyrębu budulca i beczl~arki, 2 wvkwalifikowanych tapicerów,
S tkaczy do wyrobu taśmy gpmowej, 1 robotnika do wyrobu ~·Ni.ee, 2 autogenicznych spawaczy, 2 tokarzy armaturowych,
1 mechanika telefonów, 1 tokarza w telazie, 1 formierza na żelazo, 5 robotników
niewykwalifilmwanych do różnych robót.

~owr~t ~o ~r~iu n~ ~rm~iniei lame1ie.
Szczegóły

akshumacii

zwłok

Dnia 25 b. m. o g'()Cizinte 12 min. 20
R:tdomska węg-iersik.f genem.:
1)rz:yibyt

oo

kawafor.ii Stefan de ttortby, starszy bral
obe-onego regenta królesiiwa węgiersftd~o
ce\em asystowa'!lia p.rzy eksibrnnacji 7Jwlolk
sweg:o mtodsze.go bra:ta Sabo1csa de Horthy, k'tóry }alko iporm~z:nik rezerwy huzarów węgie'I'S'klch we wrzeŚ'lllu 1914 :r. pO·
1CIR'ł na pal.aah

gminy Gidle pod Ra<loms-

Jeiet nle byto grudy, ani śniegu w pat
dziern:ktl. m: SzVil11oina i Judę, to myśliwi
spod.;;icwaE s.ie, że Wszyiscy Święci na
bfa~y,m przyjadą koo!u i w w1g-ilje św .
tiu.berta pie!Wsze ło w y wyprawią. Jcżel'.
zaś

i patron myśll<wych nie dQPisze, sza'PD-tr wać może aż

rug~

jes.ieinna
Anclrzeia.

do §w.

Dzi eń św. Httberla dzie1! wfaśdwv rek
myśliwski na dwie równe części; gitówne
wlowamie na 'f}tactwo zaczvma się w
czerwcu ollcoto św. Jana , a w'S'ze:lkie tO'Wy
kończą się okoto św. Kazimierza. Myśli
wy ·więc Hcr.y sobie szesnaście łyig-o<l:n:
ipdlowanf.a .p:rzed ś:w. Huibe;rtem i 'tyleż po

l kira..i-Obraz posę.pny, dzi1c; o tej 'PO'fZ~,
n.i·etbo si~ zasnuwa otowia:nemf chmu:ram1 tym dniu. Da1wnied ściśle tego przestrze·
słońce rzad~o kiedy mrn..~ic ztOfa. rzęsa,, g-a111.o. mó\'!.ri,ąc:
atmosfera ci~ka IJ)O'Wainie łti<lzi nasłta\}a.
.,Swięty ttuhent tak dtugo
Dla myśllweigo roboty w bród; p0Ju}e s!e
dary będzie dawał,
wfodv na rozmaitą zwiet1z.yinę.
Pokąd vr t>OOrodku pory
On~i pod koniec mfesiąca ubijano tułów będzie stawał".
bry; są ooe wtedy najokaz~lsze. - mają
dataml list0ipada •ta.czą s 1 ę
lldedctóre:mi
Z
r~ 1śn.i· ący, kędziory na ?1b1e niby. lifre·
f!one , bro<lę i grzywę cdroste. ~ęd.z1~rża· 'fei i pewine iprzys.towia i powiedzenia 1uwe. Mięso tego, dzi·ś do 050.blrwości nl\- rtowe, jako rad'y i wskaizówki iro1rnicze, alleża.ceg-o zwierza, ja<lainD 'f)111ko solone. 2 ·~ n lfe-ż irtrze'J)'Owiedlnie, do'fycząice s'.ta'11U DCi
··) dv. Naprzy1(!tiad:
skóra "iawsze hyta w w{ełkie\ cenie. 't-:1a ·
· W Łtstopaldzle grzmi v."e'l rovi trżvt'kowano. wyraib1aJ,ac rz. ni~~
:
rolnlk ~ flwrl.
puharv któryich używaft.:i nieiłyJlk:o bogal-;1,
'
,r
.
W{.'-t magri.aci i kr61owie.
ale
Jak .Marcin :na bliałym lronlu prz:Viieidzie
Ody 7.nbra pO'tożono. zdejmo:vano

ie.i b.deinc.fa r obecnfe .itr±
bezwaw:Se l stan

ma

z.ap~

•

G-*&AW&§4kfiMi

CYKLU T1iA.DYCYJ POJ„SKICB.
Z
_ _ _ ,.......,...„-..- - ...

ku, bada! czy nE dltuf.,ef ll1'e h" ~
n:t. a na;wet Old wir~ ~ hYle'f-

sadt cltoryich podwyżiszain.ie or>taft wyira~
z oowaiianbn
nie sldadla do obowiązku f łrornoetentjf Ra
Związek 1.awodowy PracOwńików Banko.
dy KalS'V·
Tymc·z·ais001 Rada oo POIS!iiedZlefl1~U od ro . wych Rzecz. Po!skief, Oddzłał w L<>dzf.

jest us1p-raiwie<l!iW!ona isl:mna pOftrz.ebą.
stwiferdz.. ć 1'r7..eba. że uchw.aifa1dana je!St zu
pcJ.ni.e bez.praw.n.ą.
In1terc-sv finia.111sowe kasv 1 p.rz.y obe<r posad:
rrych s'ktadkaclJ -prz:edstawlalfą s.i'e dobrze.
Na miejscu: 15 służących, 4 robotniNai~ocz~mzmi lef!O dowodiem jesl1j fakt ków niewykwalifikowanych.
tie Kasa Cnoryd1 m. Łod;ZJ!; z W!Ph"Vw"Ów bie
Na wyjazd w kraju: 1 majstra do wyrożących mote sobie p01;W0lfć na. \Jr"'7)rJO~
bu koronek klockowych, obeznanego z ma
nie klracu równocześnie kosztow1nvch bi-. szynami oraz znającego kreślenie deseni
d.nwłi i .ni:e potr.zieibtr.i.e ~ie uciie~rnć do zacią
1 majstra do maszyny
tychże mas~,

drurcze

rolnicza.

-

.,,,.

I

z;a~d ro!n.ik~w w~o~ ~

podwyższa składki

Do RedaJrojf „Kuriera

11

To

ostrą zimę

nam przyWfezle.(

Jaki czas na Ofiarowanie,
Taka zima też nasU!n!e.
Po

świętej

Po.myśt

o

Katarzynie,

lłqgier.

kiem. Saboks <le Horthy byil mar'Szail:k;em
se.tmu węgierskieorro, woje wod;\ i C1;!onktem Jed111ej z najstarszych rodzin arysro!k;ratyiczinyich 'Węgier.
Na powirtanie '}')'rzyibyteiro Stefana de

tiorthy przyibyH prze<l·s'tawiciele po•sels'tlwa węgierskiego z V/ars•za:wy, delegDwany w zastępstw i e wojewody łódzkie

go !P. Ja,n Wojciechowski, nacze!nólk wvdziaru w Urzęoclz ie Wojeiwód-:zJkim 1 J)l'k.
R~lski w z.as te pstwie dowódcy O.K. IV,
sfarosta Chyli(1skl pelni't rolę goispodarza.
Po oficja1nffii ipowita11iu u<::zestn.:Cy uda{i
sfe samocl!odarnl do gminy Gidle. gxlz:e
naocrny św i ad ek voty czlk:i (-O'b<..>enie '\)O'Stemnkorwv p-011. p a ń stw . " ' R a<lomsku) wska
zał mlej:s ce, w którcm 'P'OleR"t porucmik

Horthy . Nast ~J)!1 i e ucl~mo siię na cmentalI"Z,
gdzie (ldbyta się e};shumm::ja z.wtok, przv

1Kiziale dnchowi efls twa kntoHokiezo l pn·y
asyście kotnpa·nji 27 :p . n. Trwmnę ze zwf'.)
kami. okrytą szta'tld arem wę.gier s'kim. wy
nleśli z amentarza ż01h1ierze i ustawiH na
lawecie za!f}rz r·żr:nei w 6 koni. Zł<>żony
z.os.taił n.a l!lie.i w ic.niec od wojska 1>0lskie·
P'O i drugi od rposelslt·wa wegie.TSiki~o w

Warsz.arwie.

Kond11.1ikt, kitóremu łoiwairzyszył oddział
wotslka i ~iicZ'l1e Uumy mle1scowej ltro:no-

udat si(( na sfację kole.i-Ową, gdzie tru1V1";1i:e5>iono do s-p.ec.ia1•nego wagoou.
!k'tóne zool:a:f 'PfZYCZeiplony do rpoci~ pOśpiesmego i wystany do Budaipeszfu.
Ekscelencja de tlor't'hy przyjął zaiporo~ zenie na s.'kromine §nia<la:nie, k'tóre wydał
ml ei;sc orwy sitarrosf.a.
Podcw.s ś.nfada'l1ia Eksc. de tto·r'thy do
ści:

mnę

i::: tęibi wzruswny w d!tu'ŻlSzem r>rzem~wie
ni.u 'W'Y'I'.aJZit se.rdocme !J)(ldziękoiwame p
wojewodzie, wotslww"Ośd i rp. sitairośc·e
za zcmra11iizowar1ie podiniostej uroczysto

ści, w ·jaką v.niooit sf ę smulny żol.n'iersk:
. ()lbrzęd e'ks.humac.ii.

FRYZJE'R DAMS'<I
'

I'
!

'Pierzyn!~.

brata raganta

B.

Dorożwńskl

Płotrkcw9h.a.

?.77, td. 37-·5 7

po z:.po;:„~d u .- ·' w •::d11cc fry:r. jcn ki ej

Na świętego An<l~cja
Trza kcxrucha dobrod~cfii.

---:o:-- - - f
J

I

\Y PARYŻU powrócił.

Dnta 25 pażdz1ernika r. b. ~
Kaliszu tradycyjny zjazd je~
ków towarzystwa rolniczego~
liskiego, kolskiego, koninskfett.
kiego, łaskiego, sieradzkiego, •
wieluńskiego.

Referat w sprawie nowego 1111...
i siewa, zapoczątkow.:'.'
Wielkopolsce I tywo inte ...?.„
prasę ro]niczą, sfery naukowe 'ii
k6w - praktyków, wygłosił ied.t 1
hitniejsxych prelegentów no"Y~ ;i;
'I
Galit\ski z tabisrynka pod
rege> wysłuchano z wielkiem
wa.niem. świetny pod wzglę~
fonny referat, oświetlający
gadniet"ie z punktu widzenia
wyników doświadcuń wygłos~
p. Marian Baraniecki, dyrekt~
doświadczalnego i ogniska k~
czej w Kościelcu. Referat I

~?WY

p°'
k°"'

wolały ożywioną dyskusję.
Na zjeździe było obecnych
kilkudziesięciu uczestników z pelt

wybitniejszych przedstawicieli
wych sfer rolniczych. Na zjeż
zentowane bvły również władze
we woicwódzkie i pow:iatowe,
morządowe i Centr-al. Towarz
cze w Warszawie.

---:·----

TRAMW A.JE W DZiEiil Z
Dyrekcja ruchu tramwajów
aby ułatwić dojazd do cmentarzy
com Łodzi w D:deń Zadusmy,
po:h. oić; ilość kursuja,cych tr
Jinji nr. 3 oraz prreprowadzić
linii 10 l 3, aby mieszkańcom
możliwić dojazd na cmentarze.

KOSZTY UTRZYMANIA 'W
W czwartek, dnia 3 listopa'
się w wydziale statystycznym
mł Łodzi posiedzenie komisji 1
zmiany cen artykułów pierwsz
W dniu zaś 4 lislopada zbl
posiedzenie lokalna komisja
zmian kosztów utrzymania.
W (!dłt1!! prowizorycznych o
paździer:r;iku w porównaniu z
koszty utrzymania rodziny rob
gły nieznacznej zmianie.
KREDYT DYSKONTOWY E
RYCH W BANKU GOSP. KR
Zarząd Kasy Cho:vch zwr
Banku Gospodarstwa Krajowe
o przyznanie kredytu dyskont
ranh zakończone zoc.:taly pomyś
r~i Bank Gospodarstwa Krajo
domił Kasę, iż otwi era kredyt
do sumy 250 tys. zł.
BUDOWA NOWEGO DWOR
JO\J/EGO W RADOM
Okrca~owa komisjo robót
zatwierdziła plan nower;o dwa,
we~o, który stanie w R<'-doms
przyśpieszonego tempc>. ;::orne pr
czych Pf'ace rozpoczęte bzdą je
ku bieżącym. Budynek dworca
siadał wielką halę, od !_:· o·.vicdnie
czenia dla pa$a.7:erów i urządz
czne dla przeładunku bagażu i
UDAREMNIONE śV/IĘTOKRJ
Wczoraj zakrystjan kościołP
munta w Piotrkowie, niejaki
przed zamlmir,cicm. kościoła spra
nie pozostał ktoś w świątyni.
obok jednego z ołforzy we fram
tego mężczyznę. Natychmiast
kościół i zaalarmował policję.
Il} oświadczył, że naz·ywa się R
manowski. U siłował dokonać

pieniędzy, mieszczących się w ~k
kościelnych.

(e)

PROTEST PRZEC!\VKO W
W TOMASZOWIE.
Po wyborach do rady mieiskił
masz.owie, pełnomocnicy obywali
komitetu ~ospodarczego, złożyli
przedstawiając szereg nieforma!n
ma~ając się powtórnego przeproii
wyborów.
Rekurs rozpatrywany będzie
dział samorządowy Urzędu Woj
go.

--

ZE SZPITALA „KOCHANó
Swego czasu szpital „Kocha
skutek przepełnienia wstrzymał
obecnie podajemv do wi.adomcś
wypisaniu zgórą 50-ciu chorych
nych, szpital ponow!)ie wz.aowił

s

~r.

l98

„ICURJER. LóDZKr'. -

__;_.----------------------------------~-~~,

J

DL~t;EQ~
Polskie

g

R~dJoałuchawkł

I POlWU
I

DLATEGO,
Je cuhuill 1~ wył,tkowe - trwaloi~,
koi~ oru

esułoA~,

fwaranł•l'ca

I
lek·

beznaJlepny odbiór po•iadac:zom
dettktor6w I •łabych aparai6w lampowych.
Nagr!tdaone włelldm złotym me.talem Komi'fflflędlllt

tetu Wystawy Radfow•I w ~owie.

Do nabycia 11 vszyatkłch odtpraedawców
Fabr. Blaro Sp-ed., W anHwa,
pl. D,browsklogo Nr. 2, toi. 113-99.

Co

dziś usłyszymy

z głośnlcy
radjo-aparatu?

Mec!ziela, 30-go patdzie.rntka.
Warszawa, 1111 m. - 10.15 Tcansmlsia n.aboeń;.twa z kate<lry poznai\skfe1; 12.00 Sy.g;nał czaru l kornunilrnty: lotnlozo-meteorologlC?lt!Y, P. A.
T.. oraz nad program; 12.10 Transmisja akade·
rnJl Z~madzenia DrukaTzY z ncfl stuletniego Jub\leusza z S3l! Rady M!eiskicj; 13.10 Transmisja
z fi!har;nooJi Warszawskiej koncertu, :pośwł~e
gie twórczości Czaiko~iego; 14.00 Odayt p. t.
..Kursy koresI>Ondencyjne im. Staszica dła c.złoo
kćw k61ek mlni<:Z1-'clt i kół Stowarzyszeń Młodzie
ty (dzhl r.Rolnioetwn"), wygłosi prof. Stefan Jat1·
kowskl; 1'4.21! Odczyt 11. t. „Ce sJę
w pa1iece zimą" (c!ziat „Rolnictwo") wy.głosi ks. Tadeusz Ciborowski; 14.40 Odceyt
t. „Na1watnicf
\Ze w!ad()ll)()ścl I wsbzal!lJa Tolnlcze (dzlaJ ,,Roln!ctvrc") wyg!osi p. Szcz. Mędrzecki; 15.00 Ko·
111un+kat meteorologiczny; 15.15 Transmisja z Fi:liarmonJi Warszawskiej; 17.20 R01;1nattoścl; 17 40
•!:~v-j:J literaoka, II-gi cykl a~ecytacfi Zdzlsła
n Kleszczyt!~ego; 18.30 Komunikat P. A. T.:
IMS Odczyt p. t. ,.,Dziele Zam1ro KT61ewsklegiJ
na Waweia" 11'Ydosl J:'TOf. Ił. Mościcki; 19.10 Odczyt p. l „'Rie!d ł jc.zł.ora polskie" z cykltJ odczytów J>Ol>lłlamych p. t. „Wszystko dla wszystk!th", wygłosi dr. R.e::tna Danysz-fles.zarowa:
19 35 O&zyt p. t. „Reykµivi:k~loo.zle" z eyklu
, ,Podró! na Is!a.nd!.ę'' (dzlal ,,Podróże i przygody')
wyglcsl 1'. Perd~'Tland Goetel; 20.00 Tnmsmisja
i f~1mr.i~. Odczyt p. t. „Aktuai!le kwe~tle em!iracJ: i:ohide) we Prancji", wygłosi iprez. m. Gnie
zna, !>. Leoo Barci&zews.k!; 20,30 Koncert wieczorny; 22.00 Syr.ia( czasu i komuni'katy: lot-.lro-mel~ok.~C'IA!Y, polk:y~ny, P. A. T., s~t-O·
''Y oru nadprogram. ZZ.30 Tr.wsmis.la muzyki ta·

dz!*

„.

ae~J.

.·
JO

Nie<.!złcla.

iotrhowska 14Z. Tel. 15 5!.

1

'

EICHER I Sm~4:a
Łódź,

Źądajcie naszego katalogu
i nowego cennika!

KA Z

ASYŻU

W DOMU LUDOWYM.

Cały świat chrześcijański w roku zeszłym nadzwyczaj uroczyście obchodził 700
letnie\ rocznicę śmierci niezwykłego w dzieiach świata człowiek~ bohatera ducha. Był nim ubogi Franci~ek z Asytu. Był on
wulkanem, który watrzą.-mął społeczeń

xm

stwem
stulecia. Rozumiejąc i oceniaznaczenie niezwykłego charakteru św.
Franciszka. Stowarzyszenie Rob. Chrześc.
choć może nieco p6tno, postanowiło ~
dzić w dniu jutrzejszym akademję ku Jego
uczczeniu. .

jąc

ZEBRANIA I POGADANKI W STOW.
ROBOTNIKóW CHRZ.
Dziś o godz. 4,30 po poł. w oc:kh:. na Widzewie odbędzie się po~adanka dla człon
ków Stowarzyszenia Rob. Chrześcijańskich
i Chrześcija:ć.skich Zwią7..ltów Zawodowych.
O tej samej po:ze odbędzie się pogudanka w oddz. na Dąbrówce.

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Otwa:rla Qlbe'OOie w MfoJskie.i O.a1erj1
Sz;łulkl 'W}'Sta·wa jubileuszowa Wlasitimi1a

ttoomana cieszy się zvv'.f'a'Szcza wśród mło
dzieży, zashtżonem powodreniem.
Dzi'Ś o god'Z. 7 wieczorem odbędzie się
roz;Iosow:a'flie prernjf ar~tyicznej pośród
· zwieidzającyoh V.'1"Stawę.
ODCZYT O

PŁONICY.

W p.on.iedzialle'k, dnia 31 b. m. o g-odz.
7-ej wioczornm, w ~::tli odczytc·,yej Miejs:kie.g-o Klnematografa Oświatowei~o <ir,
Out.entą~;- lekarz-hig-jenista. 'vy;;iQsi dla
wychowanek f V.')"Chmvat:ków

seminarjaw n.aUCtZycielskl.<-11 mief.rki·ch i dl\' hi.g-jenistek - odcz'Y'f 1p. t. „Spól'czesny Man nauki o ptooicy".
ODCZYTY NA WYSTAW:IE

ROśLIN

I

ZWIERZĄT.

Zarządu
t. L. O. P. l'ł. N~ 24

yg

z dnia 29 pa:idz:iernika 1927 r.
. 1) Prośb~ ŁTSG o przesurnfoci.e za wo-

k . · o ,t>uhar „f.:xpr.esisu Wiieczolf!nre'S('o" z
c .~ 1, hstopa<l:a na <lzień 13 zie wz'Rilęd:u na
„e :intDny tennin vdrizu.ca sJe.
n' . Jeino:-zef.ni·e komm1,iik.11f..e slie kltl\lbom.
11 • 1re ~~.ia roze~rać za•w()<liy o J)UlbaJr że
wt )ze!kie oro.~by o orzeniesi-enlie za"\l/Odów
.R~ inne terminy za.taitwian•e beda ocbmmv--

1e: .

acr 2) ZeZ\\·a.ta s;ę~ s. Q. s...ttasrriornea"
rozł'.!'rnnle meczu T. S. „Bi~" na bo·u ŁKS w niedz~eJę, dma 3() paźdizie1rn!
.1u
r l!'{)(f z. 1..30 PO p0J,
3) Unieważr.fa s!e Legitwnacle wo&rer~ ,'\S~~vu. wvda.na przez J'.jLOPN µrz.edeg01 .v.:-c;clow.i .•Tei·~ramu Sp0:rtowezo w
Łdi,. e~zawie.
Zarzad LLOPN.

ODZNACZENIE.
Dowiadujemy si.ę, że p. Stanistaw
Szwa'l'c, \\'S:p6łwła·ściciel znr:nego w naszem mieście zakta.du fryzjerskie!{O
„SZJWa'!'c i Ja1btoń:ski" zostat odznaczo1ny
rz:fatym med.a~em akatlemji fryzjerów w
Pa.ryżu.

Y.

z

„

Ze Związku Polskich
;i: Z~iqz~ów Sportowych.

ei'

Na cstatn'em t>osiedz,eniu Komi;fJefu Wy

1

,'. or

~~<:zezo Z. Z. od\bvtem pod pr-ze·v.roic!~ Prezesa t>. Osi'.eckrle2'0. lJII"ZV u~ Dlk. Ulryicha f przy dużym kom'J)1e-

cil ·.~zJ~nków z.aii1!1owa111? s!e SP1ra.w.a, r<J'Z?; 0 ~ v. SIPorcte 1wtk4 ll'llQiznie.t- Po wvsf.uicha
.Jo- ~cr.awo;<l:ania dr· Or:lowicza. którv z
•,

qe!P

!'la Z.„ wisp6lu<lzlat w chw.:u m:esi~~ac,~l1:vicb w zawairciu miedzy P. Z.

~P. L. P. N. ugody pocLpiisaITTied 13 i

Wl'r '.W ~mu śfa't!Jlm llQWle-

go medmoczone:i:w P. Z. p. N. - skonstarow:aino, ż,e Hkwf da1cia rozłamu nfie Df.JIS'Uwa.
sie należyide szybko a rozprzeżemJ•e jakle
zaj)lanowalo w sp.ou·.cire plltki nożmieti p0waę'ksza sfę. Ma to ujemne <:lru~kf zarówno
w siiosiunkach we\rnętrz'Il:vich klubów, jak
i w st-O'su:nkaich za·g<ral!J~cznvch :oołiski1e:JrO
SiPOr'tu p!.J1ki no1żn,ej. Posta.nowii10.!1'0 O!byd.wu
sbronom w.z.eidstawlć n:•cz:beidtniość ~ilkwifd1a
~ roz~amu w ja!k naikrótszvrn czasie i
w:vizr.aiczv·ć im tcrmfoi. 10-!i'stopa<lia jako
cz.a:sokres d'()•br-0wolne)?'o voro1z:amie.nfa sfę

W wzeciw.nym razie

TEATR MIBJSKl
aicd'L!ela, 3 pr~wimla: o ttOOz. 12
bajka dla dzf:eocf; o sodrl;. 4~ 1>0 połu.OOW po ru ostatni 11ned zu:pe!.nem ujściem ~
afls?.a „Kcólowa Bianitz", J>O ceJ1aOh pa;pularnych
Wdcczorem Po r.:iz 3-c! ~ aM'Odowe ,.Dmdy",
W pooiiedziałe'k, ciesząca się w!dkiem picywo.
dzenicm kornedja-buffo L. Verneol'a ,.Panna ft•
Dziś,

w

południe

~".

pN){f)()m:u.~e

K()matdf

\Vvikona"'iczy ZZ .. alb:v oh:vd'wi1e is!tlr·OOY
zg(){J;ziłv się na arbitraż ZZ. O :ill.e to nfe
n.a1s:tą,pfił'oby. v.'1idzia•ł\by sle Kom~tlet Wykoma'WICZY ZZ. znmisz'Ołn:vm v..'ldirOźvć 'Wll'a"St!'ą akcje beiz:pośred«iio oelicm lilk:w1M1atjli ro
~tamu i n.ifemnycih dfa pio•lskie·mo sporfu
skutków ..ia•ki·e z ni1eig-o wynf\karią..
Praewodmddwo PZTG „SokóT" zaitą
d aro od ZZ. za&a1clmkzego ro:zst.rziyginięclia
s~ zaitaaml z PZLA, wiynfkJe~o na tlie
uniiewaiż..<Tt.lienła przez PZLA uchwa•ł'v g;nna:r,da „Grarż'Y1tla" w spra'Vfie zaiwiesze:nh 3
z.?~wo.dn1i•cziek o.raiz wzyftęda ty.eh z:awoo111fczek <llO seke<H J,ekkO'at1ietvcme.i .. Legja" w

w.ar.szawd-e m1mo brak.u .zwo1nierua ·puzez
.Sokór'. Sprawę p05tanDwiono sziczieg6t0-

wo rozp.a'tirzeł na '!1iast€}P'nem po&iedze'!1h1
Komfteh1 Wyko1t1a'\v.czego. a w mię<lzy
rzais·iie po·ddać ici zk<l::infti P'rzcz Vomisję
Trz.ed. do kt6r·ei wcsz!.i: kDt. Mad1<Jwkz.
.:ako referent. inż. Lo-th i dr. Orłowicz.

Oelem przy;g01:owania zjazdu wświcco
Jle120 WYchowrui~u fizycz.111c'IDU i ~J>Ortom

Qfufowy ,,Płać p:1.n r.fotó·wk~" z J>p. J:1$k6wną,
Laskowskim i S!e.Jań~,k!.m. BoJdo K.amif1ski jak
ru..o;.."SZe, jest ni1!7..równany. Z numerów bałetowych
specja1ne.m powodzeniem cieszy slę skctsch skla
duły „Telewiz.ja" w WYkonaniu calego zespołu
baletowe~.
·
D:zH trzy przed&ławienia: o r;od~. 5.45, 7.45 i
IO W'l.ocz<>rem.

WTORKOWY !(ONCERT RUBJNY
STEINA.

Ceny popttlame.

:wysrnmione meł..o z wiclkiim na!rladem imtcy ( k<JM.tów w.idowlslro - m~erium narodo-we
w 5 obrazeel1 - Adama Mick!ewiocza ,,Dziady",
w opracowaintu St. Wyspiańskiego, dane będ1:ie
w bieżącym tygodniu trzy razy na '!nzedstaw1enia.ch popnfa.mych, mia11orwiclc:
We wtorek, dnia 1 listopada, o god.ż. 3 i l)<)t
po J>Qlud.niu;
W środę wieczorem (Dzień Zaduszny) o go<lz,
8 min. 15 i w niedziel.ę dn. 6 Hsto;pada o gooz. 3
i pór w połudl!lliill. ee.ny miejsc od 50 gr. do 4
zt. 50 gr.
,,KREDOWE KOLO"
grane bę<lzie ,;, bietącym tygodnht dwa r:i-:;y:
we wtorek (W~yst1ńcli Swię.tych) wiecwrnm
<>.raz w nadchodz~cn nle<lzicJe (również wieczorem). We wtorek ceny ipopularne.

Katdora1.owy występ Artura Rubi.ris•tcina iest
2Xf.a;rzeiniom, nawet w najbardziej ożywionym rn·
chu koncertowym. Gra jego ,te.st petnokrwistd.
posiada fiul<l ~t:radowy, jest przebogata w szczc
góly fascynujące, lśniąca barwami, silna napię
ciem tonów. 2alotnY'l'!l przema'\vtidąca w<lziękiP:':.
To też prz.;'Jaz<l AI"h1ra Ritbinst.:.ina do Lodzi w\"
wo!ał zrozinniale zainteresowanie śród me hm.~ „
nów naszego miasta, więkswść biletów zoo;tola
jut ro.zchwYtaai.a. K-on.r..e.rt ten będzie czwartym
abonamentowym kon-::crtem mistr:wwskim i o<lbi;'>dzle stlę we wtQII'ck, 1 listopada, punktvalnie o
~nie 8.30 wlecz<J<rcm.
---:o:---

Na srebrnym ekran!e.
GRAND - KINO.

TEATR POPULARNY.
Dfiś o godz. 4.20 po poi. l o 8.20 wieczorem
powtórzenie wczorajszej ipre:mjery wielce tnteresują.ceJ szituki w 4-.ch <>ktach p, t. „Sw1 milości'',
osmrtej na ~~e emigracji rosy1sklej w Paryżu, z p.
Bronow~k:i. Opcnówna, Sobotkowska, Kubiń~kim.
Szafrai12'kim, Grewiczem w rolach i;tów.nych. Re·
żyscrcrwat Edmund Szafrański. Dziś kasa czynna
od 10 rano do 9 w1'oczór.
Jutro o godz. 8.20 wie.cz. dla zrzeszeń pełna
Jmmooru "filc;,z;pańs:ka mucha". Bilety w kasie tea-

trtt.

TEATR POPULARNY W SALI OEYI:RA
Dziś

W niedzielę dnia 30 b. m. odbędą się w
lokalu wvstawy, Nowo-Tru·~owa 24, nastę
pujące odczyty:
O godz. 4 po poł. p. Ma.as m6wić będzie
o „Nowoczesnej hodo1vH pszczól"; o godz.
5-ej p. Szul!lpich o „Hodowli jedwabników" (z d~monstracjami): o ~od7. 6-ej p.
Pomorowski ,,O urząd7.l'.nlu 2.kwatjów".
Wystawa czvnna będzie jeszcze dni kilka. W dniu dzfaiejszym częfć ekc;pone.t6w została zc:tleniona.

i(URJER SPO
Komunikat

9

AKADEMJA KU CZCI śW. FRANCISZ-

.. ,;

!lŻ. J.

30 pafdzłernłlfa 1927 ro&.
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o t:odx. 4.20 po ?Ol. 1 8.20 'W'lecz.orem,
le:kka komedJa
t. „Ma.i z loterii"

a·mery·kaó~.,ka.

x 5J.

Zie'l.'ńs.ką szc.zę~liwą

„.

posiada.(..'7.1ca IOSiU wygry
w osobie r. Urbańskiego, któ\Y

w.aj;\cego mę:Za
b:11<!00 zr«z.nie WYreżyserowal tę kcmed.łę.
Jutro, o godz. 8.20 wiea. ! we wtorek, o godz.
4.20 ł P..?O wJeezorem <lawno nle~any h1dowy zne.
lo.cka•mat w 10 obrazach 1'· t. „.Młynarz i je~o có::
ka". Re.źYs'!f'l.lje ~t. Dę-bicz. Bt!e-ty do :nabyci11
w kasie teatru w gQdzinach od 5 do 7 wiwzorem
w nletfaicie ! św!ęot:i od 11 rnoo do 1 j <.id 2 oo 9
wlec.wre.m be.."!: t'TU>rWY.

TEATR LIT.-ARTYSTYCZNY ••GONG".
w d;:lszym ciągu doskonafa rewJa p. t.
:pan ztotó~;:ę", pióra Lcla, Nela, Sr-er-Szenia, W1ma, A. Własta i Baikow-s~iel, muzyirn. T.
Sygi•etyńskiego, H. łfossiassowa i innych. Spec.lal.nem powodzeniem cieszą sie skefaclt „Pierwszy kiro.1<:" z 'PP· Po:pielawską i Siefańs.kim. „.Nocnv
d..vtttr" .z p. Czes1awem SkQ111eczny.m, „Mól stary Będzin" z p. Bukojemską Max ail!:too1ny sketscll
Dziś

,.Piać

h,"(l:biie·cvm w w1yik:-0m11n:lu uchw1a.tv teJg"Oriocz
n1egn Kongresu Spodowero nowołarno do
żyic.ia sipecJailnv Kornitet. które go mzewodn:.Czg,cym wvbrano dr. OrVowiicz::t. zastęip
czyinia IJ). Ka:zim!erę Musza.tówine. Soe"k>refall'.'
ka p. ·wande Prai~mowską. Do KomNetu
wcho.dza in;a<l'to P'D. : dw. Leis.few~cz. pl!k.
Borko\vski prof. Vveyrnuch. Dllk. Sikorski. d'r. Zabawska. <lir. Rozchorów1t1a, dr.
L-e\\,jcka, wcf. Gebe.thin~ówn.a. prof. 01szewiSka i Tnnbułska. Posianowifono z1.iazrl
zWKlifać w okmesi:e W!1c1lkiieri No1CV w Wars.z.a;w·:ie lJUb w Kraknvvl1e, pośw~ęca~ąic go
pr:veważniie sp0irtom . .a 'fyiEro .łediein ogó11t1.ry
ref.erat w kwe;t[ii WIY'C'how.ain<ia ffnnczneigo
kobiet.
1

l(LEINADEL W PARYŻU.
te1mJisis:ta Kleiinade1 b'erre udizJat w w:Je'l'k:im międzynall'odOwYm
'S!J~rnnv :p!Ołls:k1

tmm.iieju paryskiittn, o:d!b:y1wa,iącym stle dorocz:n~e llJIOd. nazwa: To'l.tmei de la Teus-

saiW".

ROBOTNICZY KONGRES SPORTOWY.
W dniacll 31 ipaźdizJern.ilca l f 2 liS:'tlopada (codZiiemJ.ie o go.dz. 16,30) odbywać
będde w

Warsz.awdie II-~i Roib::YOnńiczv
Sp.ortowy. O'l'~amizowamv przez
Zwiltlzek Roboitniczv Stowao:z:viszeń Sporlo
wiyich, Ko:ives obradować bodzie w lokalu przv 111. Jervz().J~m~kiej rnr. 6.
sie

Kon~res

CRACOVIA GRA ffl{Ś Z SJMMERIN·
GJf:!!·l.

v..r

d~"fo

<l·r'.si:-.;szym Crncovla

.,,.aw1o<J·v;,, KS ..
\VJi:;:.tp ma

Q'rać

roz,e~ra

c:. :n1me:i·a~'·

-v; K.rn;Jrowfc.
\Ye ·yt0re], mc.i::z ?,~ SJ'lv,•'1

ber•11"'i':ska.
\Vc wto·ek ma
g-.on!ą łwcr~;::k>a.

grnć Simmerin~

z Po-

Od pcmiedzlallrn 31 b. m. O'twiera swoje po<l
Na pierwszy ogień w sez lnic z.im<JWYm :dzie s.uper-szla·gicr produkcji 19?7
1" p, t. „Niewolniica 1rnięcia Bwysa", osnuty n,,
tle intrygi mHosnei pomiędzy ma!żeonką ksh:cla a
jej przyjacielem z lat <likdnnyd1.
Obraz obfitujący w fascynujące pełne napięcia
dramatycznego sceny, cieszył ~~ na ~a:nad.
euro.per-,'kich I amery.kaJ\skich ntebywaJem :pown
d?Jeniem.
Role gł6wue w WJ1cooaniu LlłJic Dove (nall'l~js.za kobiet:? ~vvtlata) l Be11 Lyoo, te <lw?
1 azw.i'sika mó~ same za sicble.
Z ótwarclem „G:rand-Kina„ przyb.YW:! !ódxklrn
~w-0lenn!kQ.m X muzy 'W'Y'twomy l mfty lotm w
woje „Gr.anod-Kino".

tródtnle.~.

Orl>1estra „GTaJld-K.lna" ?JOSUJa zorgami7,owa11a
muzycme (to os6b) pod
batutii Jl, R K~a.

IJ)f'7.e.Z W}'bttr.~s:ze siły

,,,CZARY"".
OOR"".

„WJĘżNIOWIB

Kat,dy ftłm % Tomem .MJxem -pooia<l2 wszelkie
cechy dobrej TOboty reżys«-S\iej i walOTy zapewnfająoe "P<YW<>dzenie.
Na treść zfQtyiły JS!ę oowe T1Tzy,gody Toma M!·
:xa Akcja Ol'bfltuJe w szereg emoe]oarującyoh mornt"litów, J)!ynie ·wnTtko. Jest ro zashigą scenarJ.n'lza. P&'!'Y:Petle bohater.a trzyma}1 uwagę widza
tia uw.itrl, wProwa<lzają g<> w sfery zainteresowań tn".lebie~ego oowboy'a, ka~1 przyjmować ty
wy udz:-&ł w rozwiojają.cej sie QJrojl,
RefHcrja filmu dobra. Nad program do~m·
nafa dwu.ailct1>wa komedja ameTy;kruislm. która do
l'(:fnla ~immtu.

Jes1t to objaw za;\va.r.cia JJak!tu między
Cracovią a Po!!onia lwowska w ZJwtiązku
z zerwainiiem wszeilk!.ch "3to~m1ków Po.g<>ni
z Lj..g'~.
'
·---·t1• --·--

~~ort wkilKu ~łowal~.- Meciie o mi•strzostwo U~i: W d1nf u
b. m. we L w1<»wie roze·Q;'"ran1e wsta1ną za 1
VviOd'v Pomiędzy Czarrnymt .i T1.~nnSltaimL Be ,
~ fu iedvm1e za:wo<liy o miiS·urzoslt'wo Ugi
w ll:vm dn.iu.
- W dniu 1 l!stopada we L w101w1ie: ttas
mon.ea - TKS. a w Kattowfoach Ruch Warta. Spotka1nia Wal!'szawiankl z Po:go„
ruią i Poisr-0ń - Tu'l'y.ścf nte odlbeda .siie z po
wto<liu zawiieszenja Pog<0!Il'! r zostama z.wiell'y
fiilrowa.ne po 3 :O i 2 J)Uiukty na korzyść
W airswwu.a.inlrf i Tttrl-'IStówi.
- Wa~me Ze.braITTie Ziv;J.ąiziku Dzieinnika
r.cv ~dib~dz~e sfę d'Zliś w Wairsza -wiie.
- Zakończern4e Bjie.ITT.t RoiZJS!taiwnego Kor
'PU:S'll Oc:hirolll'Y Pografl1~za s·oo<Jz.i·ew;arn1e
}eis:t na pon l!erlzia1ł e:k.
- ttailroab (Wiiedeń) gra. wie w1to1wk 1
~tsftlopada w Kia.li~ z r.evreze.nta..cyą Pornamfa. K.a!lisza i Osł'l'Ow'ia.
'
- Mi~t'rzos•two L~ OkręgQW'Yldh: 30 b.
m. Oarba1~nia - $•1ąsik w K<rakowJie oiraiz 5
p- Lom!tk'1()w - ŁTSG we Lwo·wi•e. 1 tiis.topada Siasik - 6 p. Lo'tnf.kóWi ·w Sjemla1t1ow,1
cach.
-· fl:llalt o mfstrzostwo Po~skl w hodkc
ft! na i,irawie r'OV~'gTa:nv zositaini.e 30 'b. m. w
Poznani·u m1cclzv K. f~. Po7.mań f K. S. Sie
~

1

mi.ai'.1ow1ce.
W!·e~kie zawcxly boksersl\!ie odbędą
w Katowic.a.eh w d.n.fadl 30 b. m. i 1 ._,
st1a!P<llda :r· h.
się

-

'

/

\
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października

„Kurjer

1927 r.

'raH frao[oika i an~iehka o1otynu 1olikiei.

THE FINANCIAL NEWS.
ex) „The Financial News" z 18-go października w artykule wstępnym. (pierwszym) p. t. Poland z wielkę sympatją omawia sytuację finansową kraju naszego w
związku z pożyczką stabilizacyjną. Organ
HHtona Y ottnj!a wyraża opinję, że należy
powinszować Polsce, iż wreszcie zdecydowała się na przyjęcie doradcy zagranicznego, kt6ryby pokierował sprawami jej finansowemi (at last taken the seneible course
and acceptcd experienced extemal advice
.in the conduct of her flnancial ałfairs).
Cztery Iata temu angielska misja finansowa
radziła Polsce, aby zgodziła się na zagranicznego doradcę, ale z przyczyn politycznych ta rada została odrzucona. Gdyby
wskazówka angielskiej misji finansowej była przed czteroma ląty przyjęta, Polska uniknęłaby wielu cięikich przejść, na które
była narażona w ciągu tego okresu, kiedy
usiłowała ustabilizować walutę bez obcej
}><>mocy. Wysiłek Polski był niewątpliwie
bardzo mężny, ale mimo to się nie udał.
Gdyby Polska posiadała doradcę zagranicznego, prawdopodobnie reforma walutowa
uwieńczona byłaby powodzeniem (With a
foreign adviser ił would probably have
achieved success. Btttlacldng that, it
failed),
Równowaga budżetu polskiego okazała
się chwiejna, a polski bank emisyjny przedwcześnie utworzony (so prematurely launched) nie mógł skutecznie bronić waluty
co do której ciągle istniała
:dołowej obawa kryzysu.
Obecnie jednak - po pożyczce stabilizacyjnej rozpoczęła się nowa era dla walutv polskiej. Polska zastosowała naukowo
uzasadniony program stabilizacji, jednakże
The Financial New11 przypisuje znaczenie
oietyle samemu programowi akcji stabilizacyjnej, ile temu, że mianowany został doświadczony doradca amerykański, który
nie będzie mógł coprawda dawać żadnych
poleceń, ale w każdym razie będzie mógł
ostrzegać i radzić (as upon the circumstance that an expeńenced Ameńcan adviser
has been appointed whowill watch the
carrying out of the scheme and, ił not
command, at any rate warn and connsel).
Plan finansowy, który został przez rząd
polski <>l!łoszony, nie pozostawia zdaniem
The Financial News nic do życzenia. Nadzieje, że plan ten zostanie całkowicie wykonany, śą zupełnie uzasadnione, szcze~ólnie po tych smutnych doświadczeniach
Polski z lat ubiegłych. Niezrównoważony
budżet musi z konieczności wywołać inHację, a inflacja wywołuje deprecjacje waluty; też wspomnienia z niedawnej prze~dości Polski będą może najlepsżą sankcją
dla przyszłej moralności finansowej kraju
(the bestsanction for her future financlal
morality). The Financial News wyraża naoraz
dzieję, że te f!roźne wspomnienia taktowna lojalna współpraca władz polskich i doradcy amerykańskiego spowodują, iż Polska raz na zawsze zerwię z
tradycjami katastrofalnego okresu chwiejnej waluty.
Wspomniany ańykuł bardzo pochwala
decyzję Polski w sprawie zastawu dochodów celnych. Niechęć zastawienia tych
dochodów dotychczas uniemożliwiała Polsce zaciągnięcie zagranicmej pożyczki sta ·
bilizacyjnej. Obecnie Polska zdecydowała
się na krok, który oddaWJJa był konieczny
dla ustabilizowania jej finansów (Poland
hastaken the step włlich has long heen
obviously essential for the stabilisation oi
her finances, the acceptance of some
measure of ontside assistance in the design
and execution of tinancial policy).
· W tym samym numerze qiówi The Financial News z dn. 18-go października w
2-ch artykułach Polish Stabilisation oraz
Poland Stabilisation Loan, dziennik ten pod.;tje szczegóły planu finansowego oraz w.a·
ranki potyczki zagranicznej Polski - któąch, iako Zł1811Jch czytehńkowi polskiemu,

nie powtarzamy. Należy jedynie podże The Financial News oblicza
oprocen.towanie pożyczki polskiej na 7 funtów 12 szylingów od 100 funtowej obligacji,
co W}'Jlosi 7,6 proc. rocznie. Ze W%1!1ędu
na wysokie oprocentowanie oraz wysoki
kara amortyzacyjny obligacje pożyczki pols,kiej powinny być uważane za dobrą I
kon;ysłllę inwestycję dla kapitalistów.''

łataj

kres1ić,

L'EUROPE NOUVELLE.
Prawie cały D1112ler „L'Europe N~uveltc"
z 15..go paździerD,i"ka r. b. poświęcony jest
sprawie pożyczki Polski. Zawiera nietylko
4 artykuły o sytuacji linl'lnsowej Polski
(Gabriel Czec.OOwicz: La situation financlere de la Pologne; Felix Młynarski~ La
Banque de Pologne; son rofo dans le pro·
~e de stabilisation du złoty, Leon Barański: La monnaie nationa.le, Etienne
St.zy6.sld: La Pologne dans la vie economique de L'Etn'ope), jeszcze artykuł redakcyjny p. t. le plan de stabll!sation du złoty.
La relonne monetai.re polonaise. Ses carac;łeres ońginaux, oraz w dziale Sonrces
et DocuJ11ents tłómaczenie tekstu urzędo
wego planu finansowego.
Dr. Feliks Młynarski w swym artykule
o stanie Banku Polskiego podkreśla znaczenie Banku Polskiego w programie stabilizacyjnym. Przez to dominujące stanowisko Cenralnego Banku Emisyjnego w
dziele reformy finansowej Polski ułatwiona ·
zostaje współpraca z centrahtemi bankami
emisyjneml innych krajów i skordynowana
koatrola bank6w emisyjnych nad systemami wałtttowemi świata.
.Minister Czechowicz w artykule o sytuacji finansowej Polski wyjaśnia, że rz~d
marszałka Piłsudskiego postanowił iść dros!ą wytkniętą przez praktyk~ i teotję fi.
nansów państwowych i unikać wszelkich
W ten
ryzykownych eksperymentów.
sposób osiągnięto zupełną równowagę finansową, a 2:11aczenie psychologiczne tej
równowagi było tak istotne, że pomimo, iż
od pierwszego kwietnia r. b. bilans handlowy Polski b,t bierny, zapasy kruszcowe i
walutowe Banku Polskiego ciągle wzra·
stają.

W dalszym ciągu minister Czechowicz
wsląizuje na zwi~kszenie wkładów, wzmożenie produkcji przemysłu polskiego i

wpływów odbudowa gospodarcza knłju,
prowadzona własnemi silami, dała rezultaty bardzo pomyślne i niewątpliwie Polska
po ustabilizowaniu waluty l zrównoważe
niu budżetu wchodzi w okr~, kiedy polityka pokojowa rządu „assnrent a la Pologne un developpement stable et durable".
POGLĄDY

REDAKCJI ,,L'EUROPE
NOUVELLE" NA REFORMĘ WALUTOWĄ ORAZ NA POŻYCZKĘ STBD.JZACYJNĄ POLSKL
„L'Europe Nouvelle• w niepodpisanym
artykule redakcyjnym podkreśla, iż stabill·
zacja waluty polskiej ma wiele cech specyficznych, które tą opera~ję odróżniają od
stabilizacji waluty w innych krajach środ
kowej Europy. Dług zagraniczny Polski
jest bardzo niewielki i „wolność finansowa''
niczam nie skrępowana - ani przez upraw
nienia wierzycieli z tytułu długów wojen~ych i przedwojennych ani też z tytułu
spłat odszkodowawczych. Prócz tego stabilizacja w Polsce ma obecnie daleko bardziej charalder konsolidacji, aniżeli stabilizacji w ścisłym tego słowa znaczeniu. Waluta polska została utworzona już przed
dwoma laty i jaj od 18 miesięcy budżet
Polski jest ustabilizowany.
W dalszym ciągu wspomniany tygodnik
paryski porównywa zag~dnienia budżetowe
Austrii i Węgier z zagadnieniami Polski,
charakteryzuje plan finansowy rządu polskiego oraz z uznaniem podnosi, że ,,le
plan de stabilisation est un acte de souverall,lete nationale.'' Mimo, iż Polska słu
sznie dokonała sanacji finansowej, nie wyrzekając się w tej akcji zasady całkowitego
zwierzchnictwa państwowego, to jednak
uznała konieczność skoordynowania pobtyk:t swojego banka emisyjnego z bankami
em.isyjnemi innych krajów. W ten sposób
polityka finansowa Polski jest obecnie opat'
ta na współpracy międzynarodowej. To,
iz Polska „renonce a une politique de fara
da se financier" jest zupełnie uzasadnione,
tem bardziej, że udział Stan6w Zjednoczonych w akcji stabilizacyjnej i w odbudowie
gospodarczej Polski nadaje zarządzeniom
rządu polskie~o szczególne znaczenie za.
równo techniczne jak i polityczne.

---:o:·--zmniejszenie bezrobocia oraz podaje do·
kładną statystykę wydatków i dochodów
światowego
budietowych, poczęwszy od pierwszego
kwietnia 1924 ro~. Zadłużenie Polski za~ranicą iłustrnie dokładn.c zestawienie dłu
ex) Mimo, że amerykańskie zapasy miegów, kióre Polska dct7chczas zaciągnęła.
rafinowanej uległy w ciągu wneśnia
dzi
Mbtfster finansów Polski kończy artykuł
swój uwagą, że stabilizacja waluty przy· pewnej redukcji. a mianowicie ze 104 ty·
cryni się w znacznym stopniu do wzmoże sięcy t. na ca. 94 tysiące t., to jednak ilooć
nia osz_czędności i do ułatwienia kredytów ich w stooonku do roku ub„ w którem na
początku września wynosił stan za.r>asów
dla Polski za~raRicą.
Dyr-ektor departamentu obrotu .pien;.ę. ca. 67 tys. t., jest nadal z!laczna. Ceny
inege>, p~ Leon Bar.u'iski, w artykule La n;;edzi elektrolitycznej uległy w paździer
Monnaie Nationale podkreśla główniejsze niku pewnej poprawie, a mianowicie z 13
etapy w dziejach pieniądza w Polsce nie- ds. w początku b. m. na 13.25 cts obecnie.
Również i w Londynie zwyżkował elekwszechświatowej.
podl~głej po wojnie
P. Stefan Starzyński, dyt'ektor departamen frolit w tym czasie 2l 61.61,5 Ł na 62,5 do
tu prezydjalnego w Ministerstwie Skarbu, 62.'75. Jednocześnie podniósł się i tutaj
w artykule o znaczeniu Polski w życiu eko- 7.nacznie Standard, a mianowicie z 55,375
nomicznem Europy zaznajam1a czytelnika do 57,75 na.55 i 11/16 do 55,75. Zapasy lonfrancuskiego z danemi o stanie rolnictwa w dyńskie zmniejszają się stale. Jak również
Polsce, o jej bogactwach leśnych i mineral- i obroty na tamtejszej giełdzie. W ciągu
nyCih, w porównaniu z itlnemi krajami Eu- września uszczuplone zostały zapasy o ca.
rnpy i dowodzi, że Polska zajmuje nader 3 tysiące t., osiągając poziom przeszło 17
poczesile miejsce w handlu m.iędzynarodo· tysięcy t., to znaczy mniej więcej połowę
wym. Polska jest krajem tranzytowym po- stanu z początku roku. Obroty na giełd~e
wynosiły w styczniu r. b. przeciętnie 1588
między Wschodem i Zachodem. Skutki
wojny wszechjwiatowej, ujemne wpływy t. dziennie, w &ierpniu 1078 t. dziennie, we
wojny celnej z Niemcami, wreszcie niewy- wrześniu 850 t. dziennie. Być może zakonanie umów, przyjętych przez rząd bol- ooatrują się rafinerie, należące do kartelu
\\' Standard na innych rynkach, co p~
~zewicki na podstawie ~raktatu ryskiego,
wszystko to wpłynęło ujemnie na tempo czynia się do uszczuplenia zakresu tranzodbudowy gospodarczej Polski. Straty z c:.kcii i będących ich podstawą składów w
powodu niewykonania traktatu ryskiego Londynie. Niektórzy twierdzą, iż polityka
przez Sowiety, ocenia p. Starzyński na kartelu zmierza do zredukowania Londynu
przęszło pół miljarda rb. złotych - bo- do poziomu giełdy drugorzędnej, celem po·
wiem tyle ·w'}7DOSZą odszkodowania, przy- zbawienia podstawy operacyjnej „outsidel-1.\
"
•
~
padające Polsce. Mimo tych ujemnych row..

rynku

Ze

miedzi.

Łódzki"

Rynak szmat w to
ex) Na łódzkim rynku szmat s
ogólna w dniach ostatnich uległa
poprawie w ~ ze znacmie
nem zapotrzebowaniem klienteli,
wobec dotychczasowych świąt żydo
bylp mlnimąłne. Obecnie następuje w
Ż'f tej tak zwany okres przejścioWJi
dzy zakoóczonym sezonem zim
nadchodzącym sezonem letnim.
wszelkiego prawdopodobi-eństwa
rynku tym trwać będzie jeszcze prz
dłuższy, a to dzięki temu, iż kup
szeni są do poczynienia odp
. zapasów.
Jdeli chodzi o ceay szmat ty
trudno je ustalić, W'lkutek ogromnej
gatunków. W kUdym bądż razie
c:zyć należy, it Die ulegają one
poważniejszym wahaniom i panu'
tendencja mnięj więcej stała.
ZmieI)iły się jedynie i to na nie
sprzedawców warunki pokrycia.
nleprzejednaneg{) stanowiska w tym
dzie odbiorców, dost.a.wcy musieli
dzić, celem doprowadzenia do pom
końca tranzakcji, na pokrycie wy
wekslowe i to z t.et"minem długot
wym, bo dochodzącym niejednokr
pięciu, a nawet szekiu miesięcy,
gdy dotychczas płacono tutaj ez
gotówką (około 25 procent) resztę
slami z terminem, dochodzącym m
do 4 miesięcy. Powyższą zmianę
ków pokrycia tłumaczyć należy
tnym brakiem gotówki u odbiorców,
DOLAR W LODZI.

Na wczorajszym rynku pry
w Lodzi w 2odzlnacb włeczorowY

kształtował się po
I 8.88 w płaceołu.

kursie 8.90 w

Tendencla atrzymana.

wielkie.

oreLDA WARSZAWSKA.
W arsza~ Z9 praźdnCTDJlca
N«owaała olic)alae.

Ootówta:

Dolary-.Ptdy ..-. 4.3.41
C.Ut
Lond'Yll 4.3.42
N.

Yorłc

Pairyż

8.90

35.-

Praga 26.41 1 pól
Szwa~ja 171.95
Wiedeń 125.85

PAPIERY PAASTWO'Wf I LI
ZASTAWNE.
Dolarówka 61.25
Potyczka dolarowa 83.Pofyczka kolejowa 102.75
5-proc. pożyczka konwersyjna
5-proc. pożyczka kon. kolejowa
8-proc. listy B-ku Gosp. K
92.-, 93.8-proc. listy 7.Uławne
83.4 i pół proc. listy zastawne zł
61.50
8-proc. listy ZM'tawne
zł. 83.90, 83.50
5-proc. listy zastawne
:d. 69.-

AKCJE.

Notowano w

iłotycb.

Bank Dyskontowy f32.Bank Zarobkowy 98.&nk Polski 157.50, 151.Elektr. w Dąbrowie 82.-, 83.'
Czersk 1.16, 1.25, 1.23
G~wice 80.50
Cukier 6.10, 6.15
Wysoka 140.--, 141.Firley 59.-, 65.Fitzner 10.SQ, 10.10, 10.25
Modrzejów 10.40
Ostrowieckie 100.Rudzki 63.~
Ursus 15.50, 15.-, 15.25
żyrard.ów 19.50, 20.-, !9.85
Haberbuach 156.~q:ite ~Ul

•
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~,«J~tZ~HCA rłA

~kDR.JfR

lOOZKr". -

DrSchicht

,,_

chłrurg:

Bornaataja

6--7;

nerwowe

?.-l
, Lnritter

e· Wollenber~

4-5 1/a, niedT.. 12-1
1-2; niedz. 11-12
1

. Rótaner
Dr. Sommer

12112-3; n!edr:. 1:21/2- 2

"""

!SG!\i!

Dr. Llherakł
-------i----~--·
12112-2 niedz.
Dr. Mirow1kl

-----·------1------12 /2-2
OC:ll:U
1

ona materace dniclan•, wyśclolana
l mi11kk!e.

Dr. med.

polowe sldadone

Stale na akładz[e ,., wi-.:1klm wybon:e
łóitka ~giehkio, polo·n [ 1J.meryhnki,
wózki •portowe i li:rHsełka dz:łeclnn•

i

1

4AAitMl~~

i

PRZETARG.

no1„gardł„uszu

„PALMA„?ATE~T".
u kt6re twar.imhijemy na 3 lata. -

TEL 4~-49.
Choro!lv s!tóme
w&nervczne.
::lr.zrfrnun: aa e do
9.la. 12-1 ! . od 7-8

ł.ótlsa

i

i weneryc:cne

-------1--- ------ -----5-7nledz. 10--Ur.

&a-11i1·1

~

Zielona 6.

Żądnjde wszędzie

.:· Ceny ko~ki~ ·&nc:i~Jne u WJłseanle D);m11cnQdDil

kobiece
i akuszeria

------11
--·---.-..·-····----·-skórne
3 /:-5

'~'i
ffi?
- UBtł l
1X~Y

kr7-1 II

dideeł

4-5, n!edz. 11-12

,,,,....,..,,.,""""

Szhła

tel. 58·37.
,,, , '
"poleca w wielkim wyborze trema, toalet7, lu; atra ścienne stołowe w niklowych i drewnianych
oprawach. Szyby do samochodów i dorotek. P'rsyjmuje !Się do gll'awlrowanła wsz~ld•
„ s.Błały rdofowe i H!daRka d1a zegarmłl'ttrmów.

11-1: n!e<h. 11-22
2-3 7-8; niedz. 12-Jl ~ wewnęban•

). Goldlust
Kamelhar

tł.

. . _„ ---

p. f
Kilińskiego 77,

SZL F ''

~~

chor.

·-----

4-5

19zt roh.

i Fabl"Jka Luster

1.~hrzy Specjalistów Gabinet lekauko-de11ty1t,c:1ny
T11tlefoałł-OO
!Jl, Pfotrkowska 157.

____

pddzfernłka

30

Mechaniczna Szliflerrda

WOLCE''

~-'--~'

me~dzfeia,

Północna 24, tel.
Przyimafe łłę wszel~lego

perao1e.

~---~,~„._......__-,~·~

3'1-SJ.

-----· ~. lewłmwiu
roduiu re-

Powiatowa Kasa Chorych w Tomaszowie-Mazowieckim, ul. JeMEBLE
ogłasza niniejszem przetarg of~rtowy na przebudowę
wielki wybór po cer;ach najnltszych
gmachu Kasy Chorych przy ul. Św. Tekli Nr. 32 i budowę 2-ch
ł najdoizodnieJszych w &runkach poleca
budynków gospodarczych.
Flałxow9c:~ I Red1t
Przetar~ odbędzie się dnia 5-go listopada r.b. o godzinie 13-ej
Piotrkowska l~:i w p.odwón:u
w Kasie Chorych przy ul. Jeziornej Nr. 31.
. . O budowę ubiegać się mogą zarejestrowane przedsiębiorstwa Za gotówkę.
Na ;raty
1 firmy, które wykażą się, że jttż wykonały wi~ksze roboty budoSpr.?ed~! m~bli.
wlane dla władz państwowych lub samorządowych.
Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu wstępnego -----~-. .u~----z dnia 29-go patdziernika r. b., sporządzone ściśle wedlu~ przepisów tymcz:tsowych Ministerstwa Robót Publicznych o oddawaniu
robót i dosb:w państwowych 4. m. 396/26 z dnia 31 lipca 1926 r.,
i)~ FOBl~!iriffl Sl~tA
należy składać do dnia 5-go listopada r.b. w kopedach podwójnych,
z których wewnętrzna, zawierająca ofe:-tę, powinna być zalakowana
· ~~ ~(U~\ll~SKa
r.. ·
pieczęcią firmową i zaopatrzona w napis: „Oferta do przetargu na
.i'„ O D Z ,
~~~ 1
budowę gmachu Kasy Chorych". W ofercie winien być podany (
termin wykonania robót.
Zewnętrzna zaś koperta, prócz wyżei wspomnianej koperty,
,jJ poleca po cenach najnil!·
powinna zawierać i dowód wpłacenia wadium w Banku Gospo~: t•ych lustra, trema, tuP.leTow
Chorych
Kasy
Powiatowej
depozytu
do
Krajowe~o
darstwa
„~.'ty: lnm•. ciemne "'' orv·
*,.,., ginalnych ramach • r a" z
maszowie-f\1.azowieckim.
Tennin składania ofert upływa o godz. 13-ej dnia 5 listopada lueł:ra włe11"ce, Mebla pojedylic:H oru:
r. b. bezpośrednio przed rozpoczęciem odnośnej rozprawy ofertowej. oałkowile DF&lłdunie najnownych stylów,
Oferty nieodpowiadające wymienionym warunkom oraz: "PrzeZakłact Tnr.>i.z~nki.
pisom tymczasowym o oddawaniu robót i dostaw Państwowych" Odnawianie i poprawianie ln:ter ir: pn:y
11łeli12nlem do domu, Spucidat
lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
RATY I ZA G O T ÓW KĘ
A.
N
Informacje, dotyczące projektu budowy, wzoru umowy, udzie~
IEl!W&'iK#i
ChoKasie
w
15-ej
do
9-ej
od
lane będą w godzinach biurowych
rych, gdzie otrzymać można również 1 egi:emplarz warunków
przetargu oraz ślepy kosztorys.
Cywilny ł 'tł7ojskowy
Tomaszów-Mazowiecki, dnia 28 października 1927 roku.

------- ----------- ------,1111 ziorna Nr. 31,
D:. Seliwa~owa 5-7,
Laboratorium „
--- ---- _________ ,______

k. den.I wanow1ki 5112-71/s
• Grodzici~yk 10-1

Z,h6w I jamy
ustnej

Dvtur noc:ny. Wizyty na mieście. Rentgen.
Elektryzacja, Masd lecanlcay.
Lampa kwarcowa. Operacie i opatrunki. Pcradnla dla matek. S11caapłenle
ochronne. .Mo1tki, korony złota i ll•bT 1atucane.
Sacmeplenle oe;'-.ronime prse'!!IW •:kairlał7Jll••

Gabinet kosmetyczn} '."'d kier. p. Matli

Neufeldowej.

O g I os ze n ie.
Marlslrat m. todzl - Uruid

Zasiłkowy dla Bezrobotnych -

poda!e ninle!s:z:em do publiczne! wladomo~cf. te na pokrycie

uledycb

wkładek

I kar na rzecz funduszu Bezrobocia ora-z

io1zl6w erzekucyJnych Urzędu Zas!łk. odb:dą się naatępu}!lce

lcytacle, które

r0%poczną się

o 1odz. tO-eJ rano:

Ponlcdilakk, dnia 31 paźdzlemlkn 1927 rolna:
Jan Koks, Aleksandrowska 87,
I kasa ogniotrwala, 1 forteJ;lan,
I prasa oszac. na
zł. 935.--

J. Dohrec.kl, ul. Kościt·~~kl JO,
2 wars~ta1y tkackie

zt

50.--.

W. Jcl~ń. ul. Pomorska 58,
w::ga dzlesktna
zł. 170......
Bercli: Jurberg, vl. Północna 25,
9 maszyn do pończ. „Korona"
zł. 1000.i 9 mn~z:rn „kleal"
Sz. Rialer I ·s-ka, ul. Piotrkowska 60,
r.•asz:rna do pis.
zl. 60.....
Sz. Cukierkorp, ul. Kościuszki 10
•
war~zlat mechan.
zł. 165.„Krmeta'', ul. Nawrl't 84.
~·aga dziesiętna

zł.

30.~

A lcko'ń icz. ni. Leszno 3,
3 warsztaty mechan.
zł. 345.-o
„K(•mcta", ul.. Nawrot 84.
zł. 480.magiel mechan.
środa. dula 2 listopada 1927 roku:
Baruch I Perla, ul. Piotrkowska 238,
zł. 400 ......
ma~zyna do pis.
Czwartek, dnia 3 Dstopada 1927 roku:
P. Klrstein, ul. Pomorska 8,
zł. 220.--'
20 par trzewików skó~.
B-cia Baslewicz i M. Kagan, ul. Sien
kiewicza Nr. 61,
6 wa1szt. mcchan.
zr. 630,_,
A. Helpern, ul. Nawrot 30,
biurko dęb.
45.....
zł.
M. Zylbersztajn, ul Zgierska 118,
zł. 220 ........
110 desek sosn.
Robert I.ieske, ul. Sienkiewicza 165,
Prasa i kasa ogn.
zł. 2530.Czes!:iw Potz, ul. Radwadska 35,
40.zł.
szafka
Herdger i Rozenberg, ul. Wólczańska 27,
zł. 400.cwernmaszyna
,.Zgoda", al. (egielnlana 34.
rundmasz:yna
75.B. Gostomski, ul. Piotrkowska 76,
bilard
zr. 410.-<
L. Bors.ks, 111. Cegielniana 68,
zł. 630.-1
3 warszt. ang.
,,.Biały Bar", ul. Konstantynowska 5,
zł. 300......
Pianino
Piątek, dnJa 4 listopada 1927

roku:

Alfred Borisz, ul. Al. I Maia 46,
.
szarpacz
Wysmyk i B. Michalski, ni. Naplór-

zł.

kuwsk!ego 61,
szafa

J.

Łódt. dnia 29 listopada 1927 r.

l\{lithodnia 22

I

Zakład Krav1secf<i

(-) W.
Bacznośf

kupcy I

Jan 11(UCZKA

Wcisło.

Komisarz

l.ódź, ul. Żeromskiego S,
(dawniej Paćah)
PnyfmuJ• wszelkie umówienia z wła
mych t powl<Jrzorych m:i.terjał6w podług
11aj:iow1&TC:h modelL Wykon'l'l.!e p!arwuonędn11, po c•nach prz~~tępnych .

Rządowy.

posmadający gotówkę

m

UW AGA.1 Ewentualńłe apła
ta 1"at11mł.

Tel. 55-52.
przyjmuje od g. 9
-1 i od 6-8, d!.:t
pań od 4-5.
Dl11 niez:amoinych
ceny leczn!ue

U.

BI f1
Liriu
6JJ ! ~ l·1

cet~~r~:-~;. 4:
Specjalista chorób

~~~~~'heh.i v:~~~~:

płciowych. Leczenie S:!:t. słońcem
wyiyno-wem.
Purjmuje od godz,
8-10 i 5-8

Or.

P. ~~A OU
Południowa

23

Spctcjallsta
sk 6
Chorób

P•

n·yeh 1 wene·
•yeznych i mo•
.ezopłeiowych.

Lecaenle świailem
Lamna lr:w:i.rcowa)
Pn:yJmuJ• 9 de 11
l od. S-8 wi•c:s.

Dr.

N"darza się rzadka sposobność kupna posesji z lic yw na.jlepnym punkcie m. Łodzi, prx:y Placu Kościelnym
M 8 - ró~ Placu Kośclelneiio i Ła~i~„vnicklej, ottólnej przepovrrócł!.
strzeni 1818 m~trów kwadratowych, nadającej się o.a kaHy
C~or1;hs• ~kór·
interes handlowy i na budow~ ha] tar?,owych, jest bo>vi~m
ne 1 ·weneryczne
do dycpozycii duży plac.
mocz:cpki~we
Licytacje wyżej wymienionej ni~rucho:;ności odb~ d-zie
Lec::1euie a11tucz
słońcem
nem
si~ w sali posi:?d:;i;~ń Sądu Olcr~1to\1'1ego w ł„'.'.ldzi, dnia 16~go
g6rskiem.
K. l:.R~~f.ł.RSKI
listopada 1927 roku o ~odsinie 10 rano i ro zpoczo.ie się od i
NARUTOWICZA 9
sumy słotych 50.COO. Osoby •arnierujace wziąć ttdzinł w
:lenkłewiet:m 56. Tel. 51-56~ {Dzielna)
tel. 18·98
licytacji obowiązane będ2\ złotyć ke\ucję w surni~ dotych
Przyjmuje od s-10
5.000.i od 5-~11 Dla pad odihlehu
Zn!.tłnd Krl:'lwi~eJ:;i
Nieruchomość fa posiada un:ądwa.~, lni~żką hipotees:pocz:akalnb„
J A l'3 K A M ~ ~ G h( R :
'ną w ł,odzi za !Va 2336, Repertorjum J\!:q 5327 i nie ciątą
3!
ił„bramował.:i:eg;c
i,
d
6
Ł
Towarzyteż
ani
prywatne,
długi
na niei tadne długi, ani
(Gubernatorska)
stwa Kredytowego m. ł.odzi.
Dr. med.
Zam6wie11la wykonywa ir: właanyr:h
Antoni S1;n„ąlskl,
i powleuonych rnalerlał6w. Pnslada
tacjł

IWJl!.~WJ~J.taDin

Rótaner

I

w l..od:i::I, al. G1:1lca Nr. t (p?:!:Y ?.wle:rmkl'11S•

daiy wybór mo.t~riał. z b!clskich firm
Wykona.!lle solidne l punkł1111!na.

------~-~~~~--====•
.a

poosukeje

m.łodego

Łódź,

pracownika,

polskim, niemieckim, francuskim
i angielskim f umiejącego pisać na maszynie, - - -

dO pomocy w korespondencji.
Potądłlna znajomość steno4raf;i.

Łódzkiego".

•
-

Ignacy Margolis

wełap

poleca -

Kościuszki

Al.

pł--•-J „ . k l
-

--------Institut de Beaute

nr.

ehoroh7 ocllta 1-1
•·•
rayfm•!• od 13-2 po poł. i od 7-8 w •

Edmund Boksleitner

--

SłenklewfHa 79 1 tel. 41-79.
Skład gasików i podH~wek.

Dr•.

Dr. med Jn Bette, ~ T

gg

A

choroby wnmlłtune i dale;:!

powrócił, P!otrokilk~

6.

telef. 44-95, prayjmujc od 8-11 i od
f-6 po poL

MON!USZKl 11.

To!efon

.

::

choroby wen••
•k6rao
i dróg mo1n1110 •
'~}'eh pr:r;yj mu ie
od god1. t: - 1111
od 1tods 6l/1-Sl/z.

-

Anna Rydel,

(Oiple>Dlff de l'Uniweraite d• Buute
„Cedtb" rarła)

Choroby lkóry i włosów. Uauwanie
amanzc.selt, brodawP.k, piegów,
l!róY l waselklch defektów c:ery, Specfame -•de twuzy i cle.ła. Maad•
odlł•1&c:c4j"ce. Ucawanle włoaów ele-

w,.

Elellłroterapja Solt~x.

PHJ'Jm. od lO•eJ do 8-e! wieu.
UIJJI dla pracuj,cyeh.

18

Telefon 6!-17.

-

1

prsy Głównej

l'J'C!lne 1

..

ktrolizĄ.

Dr.med.
a&.fl•p•„J

:;

Cegielniana 19, m. 8.

Oferty sub uPoczątkowa

sso.45.....

Kill6mll:.~•so 1ł5

Nav.rrot ta. Tel. 25-22

_..__

j~zykaml:

władającego

li

Lekarz- Dentysfra.

IADUU uu~

ins ,ytucja

Poważna

posada" do „Kuriera

A. lckowici, ul. Leszno 3.
4 warsztaty anst.
T. Szaniawski, 111. Piotrkowska 113,
17 stolików marmur.
d. 255.....
T Szaniawski, ul. Piotrkowska 113,
r 210. 2;.
A 14 stolików marmur.
. Rozenthal, ul. Konstantynowska 19,
zl. 260.maszyna do szycia, meble
Sobota, dnia 5 Ustopada 1927 roku:
I(_ Kiinstler, ul. Gdańska 80,
Pianino, meble i maszyna do szycia zł. 1600.-

HnnstantJnowska H

.
~~r·iii FABRYH~ tUSTfR n

,
zł.

Choroby skórne.we
i płciowe

ner~ciine

6~-2!1".

Choroby skórne i w•nuyc:me.
Prayjmuje od d-10 r. i od S--8 wles:a

Poszukuje

si~

spólnika

Szkolna 12.
Choroby, włosów
sk6rne, weneryc11:nc i moczopłciowe,
lecaenie prom. Roentiena i 1 a m p 111
kwarcow„ •
Przyjmuje od 123 po poł, i <>d 6-9
wlecr:.

1

do przemy~\łowo handlowego in- StartJzy FelĆ:aer
teresu. Nie zaletnie r; gotówką.
Posiadaci własnej fabryki, ewentualnie domku z placem, placu
nadającego się na budowę fabry- Skwerowa 18m. 1
c:B:ki1 szop i t. P• Zysk pewny, dof•zd tr11,m,•.-ijamł
Nr. Nr. 2, T, 8, 12..
Okolica obojątna.
Zgłaszać się Piotrkowska Nt 255. Przyfmuje w domt1
od 8-11 i od 2-6 •
dozorca wskaie.

W. ~~trow~li·

12

„KUR.JER LóDZKJ„. - Niedzfela. 30
• • „ ,., ,.

~ddcrn11ta

I

lfmł>fliiiii&iił&HW~~~m™

1927 ro&.

Nr. 291

- -- - ·.
e41e;ggumtaWM er fMMiM9~
.

-

~

~·

MYDŁO BENZOLOWE'

PIERZE i CZYŚCI WSZYSTKO.
''POZNAŃ

...

„._...__
fabryki Dr. SEIBT, Berlin.

mm11----:.wm.........~.-----......--11:.m_.._......mm:ft_.._.,.._.........

am-.i. . .--~m:cs----

Generalne

RADIO - LLOYD

zastępstwo

na

Polskę

111111111. . . . . .- - - - - - - - - . .

nAJnowszv SELEKTYWnY

ł.ÓDŻ, PRZEJAZD 8. TELEF. 58-08.

4 LAMPOWY ODBIORNIK
BOGAfY DZIAt. GRAMOFOrtOWY

- ·n•-....._,,

ir--.,_,..~. --

Modne Meble • ulach•·
drzewa. płerwuo
r&•dnego wykonania, nabyć mołna po c e n a • la
P r z y • t • p D 1 • h w fabryce mebU

m., bez W7111łaDJ' etwtk

ZI. 300.-

•

Krystjan Wutke

I
łnego

200-5000

WLAŚC. A. WUTKE

w

ŁODZI~

ul. Piotrkowska rtr. 157.

Skład sukna, kortów,
·chustek wełnianych i
ko1:6w.
B o g a t » w y b 6 r. .;;....,
,

I

Tel.

Zakład

1i-rn. .
_____

Juljusz Relt,

krawiecki

zawiadamia s·.volll SZANOWNĄ
KLIENTELĘ. te WSZELKIE NO.
woScI w materfałach franct1ldcb
l u1glelskich fuJ nadea:dy. - - -

t6'f, llDrflDfJDOWlk! 104.
T1l1fan 36·87.
SKt.AD FUTER
I

J. S z w a r c m

Ga.rnitury

Narutowics11.

O•Tnffurv

poleca iołowe FUTRA dam1~
slde, ora„ SKÓRKI pofedyńch
kleiło rodnia po cenach prz
NA DOGODNYCH W AR
Obejrzenie nie obowill•ulc do

r.i•••nkow•

Juljusz

148.-

f11S.-

.....

Ro?ner~

" WszELKI BÓLG
Ul\IW

Pioirk{lwaka 98-100.

J

Płerwsaorz~dne kursy kr o 11, •z y e I a
i modelowania ubrań damskich, dzie'cinnych

~~----~~--.w

A Długoletnia

bielizny, zatwierdzone p r z ez Ministerstwo
Oświaty egzystujące od 1892 roku

I

• 163 Piotrkowska 168. •

--•P•r•sy11111k.ur•s•ac•h•p•ie•r•w•sz•o•rs•"•dn•a-prllllla!lllcoll!lw•n•ia-•u1~•iemn•.
1 -min

poleca wyllwinłnll prac• sukiea
dain1kłch po cenach pny•t•

Patefony

N~ol~!ą v MBUJDY ~O !lJ[iH

Ogólne Zebrar:-ie,
a mianowicie: o godz. 5-ej popoł. w I terminie, a w razie nieprzybycia na to zebranie
wymaganej ilości członków, o godz. 7-ei wieczorem w II prawomocnym i decydujllCYm
terminie, bez względu na ilość obecnych.
Porządek dzienny:
Odczytanie i zatwierdzenie prze& 04ólne
Zebranie nowe&o statutu ZgromadzeniL
Urząd Starszych
Zg?"cmad;1enia Majstrów
Tkackich m. Łodzi,

1

J.

~U~ulska,

Zachodr*

l<OKOSZK·O i BORYSEWICZ, 6-go S·i er pn i a 3.
P'"ZWiłP#

c w p - 0 W#*N5-li!llE!ll_ _ _:illlll_..._12!1&_111mlllm:mlll-lll!Clm_ _ _ _l:IEI_ _

Artyst. Zak~ad Fotograficzny

SALO N D'ART
ul. gonstantynow•ka Nr. 2.

W poniedziałek, d. 7 listopada r. b. w
domu Cyklistów przy ul. Przejazd 7, odbędzie
się nadzwyczajne

wsp. pr.

,,LUCYrtA'' i

„Józefiny"
Miltrzyni Cechu ł.6dzkiago, p. Cechu War11aw1klelfo,
dyplomowana przez Kolo1hkll Akadt:mję, nagrodzona
słotami madal11mi na wy1tawach: Belgjl, Warlllawle, ł.o
dzi oras dyplomami honoroweinl n artystyune krofe.
Naulr:a kroju prowadzona fest nowocsetnym systemem
dyw1nym. ~hecnie w A~ademjach sagranłcsnych teorytycsnte 1 praktycznie (u materjałach.) Kończ,cym
kurs wydaje s!q świadectwa i patenty cechowa. Dla
prsyjesdnych pomieu:csenie zapewnione. Zapisy kandy·
datek przyjmuje się cod~i11nnia.

ł.1

(1klep froatowy)

m·ęskie
flern/lury bc-atonow•
0•rnlfury k•mgamowe

Zakład Kałnier1Jd

rta czas krótki!
wykonuje zdjęcia po cenach zniżonych

6 pocztówek 5

zł.

w
„.- -----------:··
e
balowe
a·
w1·eczo•o1u1•e
Suknl
SZ. P. SZMALE

-----~.....-----W-G~----------~··---przylmal• da haftu r•ctmeQo
·
a
u..
1 maszynoweio oras korallllo•
wania na kro1nach i>ll· ostatnich modelł paryskich i samówłenta na roboty filetowe oraa
w;rkwlntnai blelhlnł) dam•llll 1 własnych l powien:onych materjałćw

P·r acownla
Artystycsna
===--==

·----

H

MAISON LUCY" 1 8 .nAWROT 8

---------------------

Poludniowa Nr. łl· TeL
Przyjmuję wszelkiego

reperacje i przeróbki.
Elektrotechniczne materialr
niskich cenach.
Wielki
lampek kieazonkowyci

~--~----~-----....choroby nerwowe
i wawnętun11,
Prayjmuje od 4-6

Drzewka

Pomorska 10

najlepiej sadzić je1i„
Naby~ je moina w~

tal. 48-89, w le::r.nlcy „Vita." Piotrkow1ka 45, o godz.
1-l i 7-S,

oraz Plotrkow1a•

KOŁACZKOW~
Przędzalniana f

Nr 298

„t<UR.TfR LóDZKr·. ----------------··

-- ·-

Niedziela. 30 patdz!ernika 1927 roku.

13
J·

PONIEDZIAŁEK

31. X. 1927

r.

Od

Uka:ie

mw~rrie naiwi~aniałue~o kinoleatru

Kilińsklego

wgap

FQl

•

I

r. b. i dni

na naszym ekranie dawno oczekiwany film, który porus:ttył cały świat.
n-;ifości

i krwi, dra mal:

śmierci,

i

o c
I

Porywający

chhaba. iedanikB amerykad'lskiej p. t.

Ił

uc1:ciwie

w

r.

rolaeh

przejść

MAC MURRAy

c,j;:i:vi~ięlma

Arcywesoła amerykańska

rtAD PROGRAM:

•••••

nwssw

pragnęłaby

kobiecie, która

LLOYD HUGHES

oraz stup~::c~t;z~

komedja w 2·ch wielkich aktach.
W

A

i

A

I

••

,,MARGOT"

Piotrkowska

Piotrkowska 84.

Odzież

SZTUKA LUDOWA

polecamy po cenach fabrycznych .

I dekoracyjna.

Palta damskie
Palła i ubrania męskie

kotikowe,
(rypsowe· I t. p.)

damska
męska

i dziecinna
. ,
gotówkę 1 na raty

(jesionki, zimowe)

ZAKOPIAASKIE:

KILIMY
Szkatułki,

talerze oraz galanterja rseiblona I malowan„

PANTOFLE I KIERPCE

.

pierwssor:ędne

eleganckie fasony -

Ceny konkurencyjne

Ganki, aerdokl

wyko4czenle

Łowickie

Włókiennicza
l.ódf, ul. Piotrkowska 85. Telefon N! 64-70.

Polska Samopomoc

Płaszcze

WAPMG*WM· 1 48 i#l*i4WHWS

A

:mr

::::!-::

145.

il. i in.

~

V

1\

~~tra

PoduszkJ ~·! :;l!;:. • wi•1•
0

lialki

biMiłh!SllllV

w atrojae• ladow.

t~ob1tl
PaJ·ace lako
bloliauy.

110.Płasz~ze jedwabne
190. 175. 160.175.

M

przes tycie ...

~-------·

ryps. ~ futr.
190. 160. 135.Płaszcze zlme z fok. kołn.
200. 120.Palta jesienne

•••

A

„

ukazujący niebezpi<.aczeństwa grotące pię1mej

dramat w 8-miu aktach

9H

za

następnych:

(VALENCIA).

178.

31. X. 1927

się

październiiia

dnia 31
I

M•MQHMW&

PONIEDZIAŁEK

łez

Drama·t

„MIMOZA"
przy ul.

pon&edz6ałku

do rob6t

xł_ ote, srebrne i ni!'lowe! obrączki ślubne

oraz wszelkl\ biżuterię poleca:

~ -~ .lA'
Zakład :ieg~rmfstrzowskl
11r(l( ·, ,,. 'Jli7/f~
JAN

CHMIEL, Piotrkowska 100

PrayjmuJe wzi~elkie reperacje seg::ar~istrsowakie
i jubdersk1e, wykoueinie •:yb!de 1 solłdne.
Telefon 25-35.

mm-----•RIWWWEl!ll!if.111!1!

~~-c'Są@ilB!lllllmtlD.:
' - - I E • S l*llllWm!irii91*111fmWil!M!Wl'

fa bryka luster i stolarnia

Sp. Akc.
Piotrkowska 160.

poleca
w wielkim wvbor:re' trema, tualety i lastr•
z własnej stolat'ni, szlHk:-ni i podlewni
Tylko w m~ich :!:«kładach moina dostać najtaniej przy ul. G!Uwnej 11 i Płf)trkowskiej
255 z n zotówk~ i na raty dą S młeidęcy

Ogłoszenie.
Um\d Opłat Stemplowych w Łodzi podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 7 list~pada 1927
oku od godz. 10 rano rozpocznie się sprzedaż przez
licytację zasekwestrowanych na pokrycie zaległego
podatku spadkowego w łącznej kwocie złotych 20024
Wraz lrP/o dodatkiem nadzwyczajnym, z ustawowenii karami za zwłokę licząc od dnia 20/IX 1926 r.
i kosztami egzekucyjnemi ruchomości pozostałych
po imłercł Rozaiji Fraenkelt składających się
.
.
. k .
d . .
b"
. calk owitego urządzema mtesz ama, o ztez.y, ieny i przedmiotów luksusowych oszacowanych na
czną sumę zł. 34,958.20, a :r;na;:iujących się w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza Nr. 26. Sprzedaż będzie
fn..ać do godziny 15 i w razie potrzeby dokończo~a będzie w następnych dniach od godziny 10 do 15.
Spis zasekwestrowanych rzeczy można przejrzeć w Urzędzie Opłat Stemplowych w Łodzi, przy
Ili. Ogrodowej Nr. 28a codziennie w godzinach urzędowych od 8 do 15, a rzeczy można obejrzeć
"' dniu licytacji przy ulicy Sienkiewicza 26 w Łodzi.
lódź, dnia 29 października 1927 roku.
Naczelnik

Urzędu:

J. Korda••·

-·

Nikiowe.11le wnelkich acn:ętów domowyca, h7:tjoreklch
cbirurit. rowerowych i t , p ,
I! .... NI
Iii~ dl"

Q8'ó ~!na

la~
m

Zważajcie prq__z~kvPte na nazw(ł ·

C"'IMDnY"I
ru11 :n. a, ._auz,

~ ;~Ai:'l!

tel. 5t-03.

~~va11łsm•tl1JSE

.

Sr.nedat sskła okienncfo oraz u:lłlenla bud.g rli.

Li1D.....;,,,11•w -mna•Qevm

1lll1lfDS""ÓN™

-Wl~ ~

:~
:;;-n$->1'!"*'1:11•

------ --- ----------.--··- TANIO E ---=c~-==-- TANIO

r--.-:"'
"
~ lsłn1•1:\ce na moi:" n!n.mt•r,alne~o

I

1

:;- - ,
·

~
Z<"• wolar11a
ł Biuro pol1'<ld i :dac:iń p rcwoych
i h andfow,vch
n1· ~ "!!1 u
A.nfoaie~o
n W
Mozacecl!rfaBo
1 dyplomowanego na 1łopleń nołarjusu
zoatalo <;>noniosio7, e nit

I. O'-"'at?™5;ki K1b.u
T~I;-.e~n
54'. -134.
95.
s 1>tfogo

_ _li"
_____

Doj11za tramwaja:ni 4, 6, 10. Wei;flD

•
Dr.. me6.

JóZEłF

0

·

==-

-

a;s

. B. ·RUSS
I

dhigoletlllk na:1.czyclelka

niem koodtukcl'l

.....,...„. •=-•w

ł hekbgułJI.•

Udafoła równł0i łekcJI

bnchalterjl,
• ary~metyhł handlowej i ko~~~pondencJ-L

H.Satirer

Ł6dź,

ui. i{illóakiego C\Vidz:ewska) 89,
tąbok_

6

.....&

„

mrw

al. Piotrkowska .Nr. 6

praylmuf• Qd 10 -

1 i od 3 -

7 wjocs.

Wf.MllLL

I MI C:H

it-N

Pierw sza

~al

powrócU

Prseeiwko

MoniuHki 1 (Pesa:i Majera)
telefon 9-9'1
pr:tyjmuje od 3 - 4 I od 5 - 7 popoł.

• • RenmatJimewl i Podagria. • „

KWIACIARNIĘ
przy ul. And r zeja N2 4,
polecnjąc

kwiaty cięte, doniczkowe, wieóce i t. p.

po cenaoh

konkurency] r•y~h.

Polecając 1Się łaskawym wiględom
Z poważaniem

Wiktor Angielczyk.

Łódlika

••

om';. zł. 4.!~.

ul. O grodowa 28, •leń 4, m. 1.
Rabat I Do ,klepów r11bat. Rabat I

W;i;;,"'·d~s}>odarzy
domów

ST r ~a ~l C
a;. e~~~

'~

GOB~Ot"A:mnt:m
T YLXO Zl!. 2.-

prncablun t11!<:~~ atnr~ 11 :.. no••e. ~ '
Drnkor.nla i W yró b ..ilcmplt M. O HBA dJ,
l.ódi, C•glelniana 37, róg Piotrkowskiej

Ej

chemiezna

sC1n1onman a

t r lk:i

I ~.~k~~!.~.~:. :I

IL. ••

w

n•@•l\UWMA•

@••cwnw•

-

C•yszc•enie

-

Do sprzedania

s ł OiOW , 1•.:rE ~ sł a, u e ,
eZ ft upa
:I d
2 b'l d
k
fllgto·.vych stor, knp, obrusów. lak r.ó- 1 ens,
~ .flr Y oraz. muzy a
wnld haftowa1rych chu.s tek i bielizny
„Grai (Orscheszton)
wykwintne j.
Wiad~rność w firmie 11 B-cia
A TEL I ER ; Keilich" ul. Napiórkowskiego
P,-il!e myaht Al"tysfycznego
·
N~ 28.
"
lnT~
r
i:.n
w
~KA
! -- ·- __ --~- -__ ·- ----- - .
1
Y
V
t"i. ,~V
._,
~t,.'4(
•
I ~· 1 front.
~ :eJ

k

I

I
l

D

79

19

Cen7 prsyat~·ne
futer.

-

blały•h

f I ET Y • H~ f TY i urządzenie
restauracyjne:
10
'·
b f t kr
• ·dł
Nfajlepsxe zr
o O

U·gi•

go 1y3toma Lipskiego.

o.

do sprze dania.

S.

ul. Gdańaka 8
fr.
pt,tro,Pi:•yJmufe do farbowania wszel1siego rodzaju futra ne w11:y1tlde
kolory oraa od•włeianis na koll)r pierwotny podług najnow1:ta•

vv.

ltOLORY TRW AŁB.

lłpeowy

m.

po.czty).

Farbiarnia i Garbarnia Futer

choroby anu. nora, gardła i krtani

zaszczyt zawiadomić, te w dniu
dzisiejszym otworzyłem

,

ud!:łeln lekcji p~Banla na maHsrnach
rótnych . •. ·~alnoweay;;h ·,vstem~w • dokt11dnepi obftinł•·

Lek.-Dent.

ni. Cerriełnfa:ną Nr. 6 m. 5,

·il:,~iei'oR 43- 8~ .
sprawy hlpo•
~ tecrmnłl, •padbowe il mejątkowe.

w suroyym
i l{otowym r.tanic.

·

Beiui 11.a

i Sp•elalnof.ć n Y'ikłiln•

Will W i

wuclkia~'> rodzaju

FUTRA

;wągPowieeka

. ; ~.<1in,/J/ne opal<qwanie i znCJk ochronny. ~

11, Piotrkowska 265,

I

Dr. Józef

Mi[~ali~i
okulista.

f

Prsyjm•i• c:horycll
w lecrnlcy Lek11·!
n:y
Speefallatów
przy al. Piotrkow·
1ki~j Er. 17 (dnigle
podwórH) eod1ł•n~

ol• odgod1. 2-J.llł

.KlJRJER ł ()07Kt„. -

14

Niedziela, 30 października 1927 roku.

------~-------------------------------------------------I>

Robótki
ręczne,
DM[

oza:r; wuelkie materiały
do telfo: ar tyk u ł y

•

~ysowan•

Solidny

Usnany •• naflepHy

11

praybory
tamborki

•• do haftu,

P prowlacjl I na
fat~ I prowi•h.

D1lej1cu, aa minimalni\
włada polskim, niemieckim oraz rnsyj1ldm, referencje n•
t,danle mote prndatawlć, oferty pros,:~
1klaclać do .Kuriera ł.6d11. • nb••M. W.•

Dla ask61 otjpowlednl rabat.

Doktór

H.Woł~owyi~i

Renomowany
·
~

Zakład

Jabłollskl

Szwarc i

I

~

Zachodnia 57.
(Caglalniana 19)
C:horoby s~6rne
1 weneryczne.
Lec:aenfe lampJI

Fryzjerski

UWAGA: Współwłaściciel nasz p. Stanisław Szwarc
. powrócił z Paryża, gdzie zóstał odznaczony złotym meclJlem
I Akademii Fryzjerów we Francji.

~u~e.lfów~a

„ ...„„„121!i!ll...„ml;i...„„„„„„„......

1ystem Kruppa
w dobrym stanie

Przetarg.
/

I
J

I

Ma{tstrat m.

ł..odzi ogłasza

do spnedanla.
Piotrkowska r. 126,
na 1-uym

niniejszem public1;Qy prze-

......„„

tar~ ofertowy na un"d:;r;enie instalacłi światła elektrycznego

w domu dla bezdomnych przy uL Napiórkowskiego Nr. 76.
Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu ślepegci,
naldy· składać w kopertach zam~niętych :z napisem "Oferta
na urr:ąd:r.enie instalacji światła . elektrycznego w domu przy
ul. Napiórkowskiego Ni 76" w Magistracie, Plac Wolności
14, III piętro, pokój N'11 52, do dnia 3 listopada 1927 r. do
godziny 12-ej, gdzie otrzymać można jeden ślepy kosztorys
i przejrzeć warunki przetargu.

I-

Oszczędnoś~

bo gaci I I
Najlepszem

E

t!~

piętrz~.

D!I".

I

GABlrłET

źródłelm
zakulpu blłłł.·Dentu~.

JOllDOWIH~

oraz wyrobów

tapłcer•ldch

Z. Bocian Pi1truill1 41
w podw6rm.

~. ~Kuiiewiu
al. 4ndHe'a Il
Tel. 37-43.
Ohoroby '11k6rne
A wenor;ro11ne.

Paolo 5-6

do

S Pf Ze

rJ

•

Gn i

il11

UlldlJID12

O wyśmlenłt.om działaniu śwłada:zą
opinje leh:arakie przy flakonl~1 1 Żądać w aptekach i składach aptecznych.

ot~~!~:? ~~;~~

Zgl<Srlłhłi 11 •

0

KliDl!f
1

zgrochem

Piotrkowska 82

Ił

•

Magazynów

!

ioMMrn
ut. 6 s1.,,,u1a
(8en!łdylrta) 16
chor. •k6nae,

li LU

1124

Dr. med.

• leUO!ODDWB

CHŁOPIEC
do terminu na zegarmfotrza,
syn u cz c i w y c h rodziców

lgłasuć~~·::~::::~; Hfarm.

"'""' •wi••·

1 12
0.

!OłOW!RJ[lV?f '· ~R.· MEio.
DzmeCI

1ie

0

11,30-UO i 3-5,
nłedz.

i

śwl,ta,.3-5

Tel. 48-62.

n t .'
arawIBID.

.Ch~t:,;w...a.:~ wełniane,
~~~1!
Dr. med.

.„...

~:

zakład Le:=::d~l (fizykalne

bawt;lnfane, oba-

wł•, fhank,l ••PY _ •L.oł"'-,
.... ,
blelbnę, daJL'!Uoo

.....
.aą

ł

L.

m~l!J•fł

dan,akłe pła•:ii: ·
e•e, swetry.

raty got6wkę
ła!ctaolo
~~!~::ląR°'•.15,_
IIB

jd: :aa

Sztajnberga
I Inlj nJDr. A„Słerp1da
Poszukuję .
pokoiu
al. 6-go

Nr.'· (Benedyk

ta) telef. 491.

•
.
C::horobv nol'ok., Lec:zon1e cl1ater.:ęilą1 prom,cn!aml Ro
.
p~eherza i c!wdg- ontgena la mpą kwnrcow11. mecbanotcram.oGBoWy~h.
pją, eleHr;ucja, ma&aie etc etc. (skrzy- wprost od li 0 •~daPrayfmtii" od 4--'ł wicni11 !:rę~osł11pa. cboroi:>y s!s.wów, mł•- rza. Palredilłcy po·
NAWROT Nr. 8, śni i ner;{ 5w. artretyzmu. ch:>roby skóry
*'dani.
7olaf. 19·90.
wfo16w, etc.
Z4łoueDla t•l. 2-70.

•t•.

polec:a„E!2EDYT"
Nawrot 15, I P•

I kobiet•

~la kobiet
olę:brnych

Jana

Pa•t• clamald•

słmowe w nall•p11ych fałanbch -

d•~!I'

z btu.:.o:nic:ą kolejo'P••ą, wid- przeorowadzłła
nych,, suchych, ua toa wago- 16 Slt9rpnla 1
nóvr poszukuje 11!~ do wy- r6f Plotrkow1kleł)
Alr.a•:1:erja, chor
dzieria wieJQia.
kobiece, w•n•·
Oferty do adm. „Kurjera ryosn• (wył.cni•
u kobiet), poraą
ł.61b;;'kie:o" po:ł „Zaraz"

HonstantJDOllD g Ceculiia

Pi:trko•ska 51
li
fr.
ARKADJUSZ
Choroby wene•
'ryc11ne, ·~6rae
c~or. •
i włoo6w.
?r:i:y jmulc od 9-12
i 4:._g, Od 4-6 ty! ANDRZEJA 4
ko dla Pań. W nic
tel. 29·85,
dzielę i święta od przyjmuje 9-10.30.
10-1.2
l 5-6.30.

piętro

Or. med.

Od 9-lJ ł 6-8 I
dla pai\ od 5 -6
w 11leda. t łwłęta
od 10-U. w.

.
Ho
Fokszan·sk~.
Jl 3
n
Slonkl1wlcza U.
Te1 '49-66.
Płobkoioaka 101, telełen 30-76.
Te.1. 59-40.
~1om121fo1og
1 il
u
Gimnastyka lecznicza, oddechowa
Wład.omołć u !len- Cb oro b V. "'!'"me
ryka Zylberu:dafna
weneryczne.
Chllr. ucs,k. dst,.
i masaż,
Zl,elona Nr. 8-a.
Naśwletlanłe
soł, podnłebl.Gnia _ Lampa kwarcowa, kąpiele śwl•tlne ł t. p.
Telefon 4155.
lampa kw arco- zębodołów ił. p. - Godziny przyjęć od 11-2 i 4-6.
--...-.Dr.
wa.
Od tl/1-S. w ni•- -~= -~r-~c-~-="-

puy .1. Moukiej
Nr1 I>, ohok ulicy
Pomouldef Nr. U.IS,
do sp.-zedanła

~

Sekretarz Sądu:
(-) S. O•trow•kł.

•• •

t111. 34·7!.
Pnyjmulc w !cc1m pnyimuie cod:z:iency flio\rkowsh 39<1 nie od godz. 10 r.aod 1~-.-J. w domu no do 7·•i wiecz,
od 4-Sw.

·

Obiad • 3-ch dań
„ ,., 4-ch deń
Kelac; a

Pokoju:
(-) Kopacsewskł.

:zgodność:

Za

Pzvjmu!e zaplly codziennie
od god:t. 10-1~-•I·
:! Opłat~ miesięczna Zł. 15.1:

powrócIJ

Place n~··1eDwr.:lfi~dl„~~~~ł lRJ~(·u1dia

- wydaje tanio i 1mac111e -

Sędzia

do spn9dania

wandy
•utdakowajll
Zgłeraka Nr. 115

•

3--•.

!

Sąd

~6~~l:d~;:~::iow.l~~;:j:~!
~=~:::~·.1~ r~ :i: cp!~~ow:~::t

r~~;,~:!.! iikoło lre~łow~ka

Cb":t':.!:~~·· I I. ~ IDZ~F

UWAGA!

••• OBIADY i KOLACJE ••.

Polekłej

złotych.

0

W.fJ[llner

usuwa znpacb z ust.

Kłllńlilkłego

Sprawa K. 140211927 r.
Wyrok
w Imieniu Rsec•ypo•pollt•J
Odpis

d9 póki zapas starczy, majątek
Brus po cenie 12 zł. za 100 kg.

pot.

Choroby 1kóme
i weneryc111.e
Plotnowne &a.
Lacunie prom.
puylmufe od 9-11
Roentitena
5-T po pełudiaiu.
Monia•sld 5
Lek. d e ntysta
,_.,._ puylrauje od 11-2
i od 7-8.
Panie od
n:-. med.

dał Il''"
n, Ucybc

Kartofle

Dr.Dnmewl[~ ~-n;;e~us;amed.ar-~

IM™1!!.J

tiodprzyBlałum
Hled~ :~iledziem
ul.
121

łrosna tasiem~owe

odbędll!e

bickioi l>
Alek!

w

Dnia 12 października 1927 r.
Pokoju dla spraw o lichwJ
woj.
w ł.odsi. Obecny Sędzia J.
•olldneJ •oboty pc:t snHODJ'Cla
Kopaczewski rozpoznawszy spracenach poleca ...,.. wę przeciw oskarżonej KolasidZakłl;ld meb Iowy
skiej
określone
Z. Kalińskiego w art. o19przestępstwo
cz.
I
ust.
z
dn.
217 20
aypialkl, jadal!'oii!, •alonłki
r. na mocy art. 119, 122, 123
Ol'lll: poJedydcse.
l.6di, ul. rtawrot rłr. 37~ U. P. K. i art. 19 cz. I usl z dn.
2/VH 20 r. postanawia: Mi.c halinę Kolasińską za pobranie w dn.
13 maja r. b. za masło osełkowe
ceny oc~ywiście nadmicrn,ej skazać na 200 złotych gn;ywny z
samianj\ w razie nieś.cią!;!alności
jadalne białe, ręcznie przebie- na cztery tygodnie aresztu ora:it
rane, bardzo smaczne ma
na zapłacenie opłaty sa_dowej 10

M-E-B-L-E

J~PJ'.mei.I · k nb

Stomatol ____

::9.25
1~ 70
I.OO
:fta~d
I.OO
i:<1>IHet ':.vlepr•owy
1.80
"'
cłelęc„
t.90
Befs:ztyk po engfolsku
2.00
Rum•lliiyk
2.00
Sznycel po wiedeńsku
2.20
Zrazy nelaodslde
2.50
Gólonhi
2.00
Kawa. - Herbatn! - Chu1tka.
W lraidą sobotę ryjek I uc;ho.
W. ? AS'l'USZAK.

po

Nr 43/45

19 Ceg!elniana 19, m. 8

płombowasał• sęT•l•fon
codziennie od 3
b6.w.
Cłao:.ARTER•-„w• do 5-ej po połudnju.
ZĘBY utuczn• na
~ -v
•
"'- 23, b raD;Ja, I
podniebieniu i bu I wewn~trzne.
Po łu d mowa
J'!?
podniebienia. K:o- Y~ychoterapja cier- piętro, mieszk. 3.
rony :rłote i p!aty. pieii duchowo·nerg
nowe. Mo1tki stote
wowych.
·

Ordynator Sspt
tala Młelakla-<o
•
dlachoróbskórnycb i woneryoznych.

znany
eliksir

TANIE OBIADY.

de l'Uninrslłe de Beaat•
Patia).

Ma•ate, pielęgnacja twar:ay, ełała
i włoa6w.
Zapi•y codziennie.

~odsl;';_'f • · ',~:J!V~
~1/1 - 7111 po poł.

s~:~;;~~i WółCZIDłk!:n-77.57
1

..!f.i:!..

ZĘBY
czyści i konserwuje

dziąsła,

mfłd.

OKAZYJrtlE tanio do
sprzedania

11111!-------------""''"""'-°" ••:a•l'J'•-··
moec•

Czem plókat usta ?

Wzmacnia

ArtrtA RYDEL
(Dłplom'•

rano. w
ul. Zgler

aaU:owitea wypo1atenłem dla w1t,tek
•d,,..bnych. gumowych i bawełnłauycb.
knołbw I t. p.
Oferty ałołyć w admini1tracjł pod •TASIEMKOWE•.

Kuny Kosmetycae

---1
-•"'• u -----"'" ._...,_.__.„,__.......,.,,~
•w---

~'m!llZ1illllillllllillllllolllllall„. . .

11

Cara~ao Brandy Simo~

kwarcow~.

Pnyfmufe od iods.
od 4-8
w nieds. i 6więła
od 11-1.
Dla pań od 4 - 5
Oddaielna pocse
kalnia, tel. 37-70

Mo ni uszki 2, tel. 28-.88.

posadę

wojażera .

M. JOSKOWICZ, ŁUDŹ, Piotrkowska Nr. 9.
HFM*&NMMł

enegiczny

praklyk, 8-mio letnll\ pnylmi•
w eharakten:e

l'oleca

.„

młody

handlowiec sprzedawca,

1 haftowane

wełna, f~dw11b, fłloflo1, kordonki, rysunki filet,
Jui-łkl do robot r•cznych i filet, oraz

•

Nr.

·~---------·-------------------------------~·--....:...:li

Wó:;'::l rb!oołlł
ne, IMhn metalowe ITlll~race
do meblowych
ł6te!r, .Patent•
Naldo1odniei i
nc.łtanloł

w

s!d. fabr.

„Do!rtropot•
Plol\ll'kow•k•

I

I TJ w Podw6rJJJ
Mętći)rfńi
o!erpl,cy na niemoc
płolowq, otraymal.a
a powrotem koszt6w
pr„11łld w wyso•
koło! 1 sł. (ur.tl.
:1ntlukaml poc1to~111r1l)
bupłatnito
:nojq kel"łkę o mym
u1101.~ryl11ym wyn~;

lazktt „Heureka
Adrras .Patent te.
Cuf, KolonT(lr (Ramuula) Po1łfaoh 1

-zarząd--

„

tirmy Wpr6b
I Sp1n::edai C••·
pck" Sp6łdzielnla
• ogr. odp. w P.odli
Nowomiejska 19.
ninlejuym
komunikuje, te na
mocy uchwały Og6l
nelfo Zeb,anla w d.
l0.9-27 r. Spółdlial
nla s(ldal• "". dniu
15 pddsiemlka rb.
zllkwldowan", prze
to wzywa wszystkich wier:z:ycieli I
ud1iałowców oprzy
bycl• w dniu 12-ito
patdsiernłka Ra

Ogóllae Zebrani•

Członk6w Sp6łdalel

ni. Da którym oom6wion~ b ę d • •
spn:wa oatateunel
c!kwldacjl i wypła
cenie długów I •

dzW6a

!:omo
s,d.le o
w łodzi,
Sianla11,
ul. Kona
akie! 51 ob
te w dn.4
da
1917
itods. 10·
ł..odsl pr
Srebn:yńs

o:lb~d•te

dni pun
ltcytac!ę

•cl: 2 wo
nia ł m
kończaln

cyeh d?
Minor"
.Mi:iora,
nych 111

lódi. d.

......Nr. 298. ...____....
._.

~~_,__....

--

ŁÓDZKI".

,,Kt.!RJER

.... ....

~~

.....~~------~~~-------

- Nle<Izicla. 30

pafdziernflća

t

1927 rotcu.

•

~

~.._,--

Am~ry~ań~kie ~amo[~D~Y 1ierw~lDfl~~n!i ia~of[i
Dwuosobowe - Pięcioosobowe -- Siedwdoosobowe
Hamulce na dwa
. i cztery koła

SŻeśdo-cylindrowe

otwarte

„ESSEX"

wozy

Li~uzyny,
wyś(igowe,· Sedansy,

Sześclo-e:yllndrowe

Kabrjolety

ESSEX''

_ Sensacja dnia:

''
Strobach i Szulczewski s. z o. o., Łódź, Ewan;encka
Super Six

Sedan de Luxe

Generalny przedstawiciel na b. Kongresówkę:

Telefon 54-75.

„

Samochody s:a:eściocvlindrow~ ~ESSEX · SUPER SIX" 9/40 P. S. mocl. 1928 r.
Ceny: ESSEX·J!HAE!ON -SPEEDSTER (otwarty 4-osobo wy) Dol. _1550.ESSEX-(.;OUPr. (dwuosobi'>wy)

.

•

•

•

•

,

• •

„

•

„

ESSEX-COACH (limuzyna 5-osobowa) , • • , , • •
ESSEX-SEDAN de LUXE (limuzyna S·osohowa)

.-.

. .

:,it,... ......~

OOlOS7ł!NU
Ił

I .,. . .
P

m6•1enła

aa wie-

czorki p11bllczne ł
vrywalne
Kalik•t
S"1,,tkow1ld, ZgłcT"·
"slrA • 11, 111. 8 t•I.
34.72
779!

u:yki (fortep'an)
wytu•ł oraa potz11t1(6w udziel11mforo~łym l dsleciom
we d ł a !! nafnowoycb rr.dod, od 20
il. miuięc:i:nle. Prr,s;ios11błnm do
IJlrół muzyc:r;n>roh.
Wó!czaós'lla 253, lp.

!!'· "·

DROBNI!.

llu•ykł J{runtownie vdd•laf, na

lrs

1h..,pcar.h, fortepltnit, mandolinie,
~!łtrn oras teorii
lllHycanef. AmafoIQlll metod\ skr6co11, - ln•trnmenty i nuty na miefscu
Plołrkow1lra P.7 m, 6
auc1ycielkn 11d:r:ie
li l(runtownie
ltkcll fę1yka niemieckiego w zamian
ia polskt ł..u1::awe

oferty aub .A. A.

is•.

81St

Datr;;-1"-;;;:-na u:

Il c1yci•l kor•pe.

~Ttor ud ..dela ltkcfl

korepetycji p•moc Y nauce, ee•

i

ny aafnłłtu po1tę
PT gw11ranto:wan•·
Załouenlapnytmn·
le do 1·go, godz.
10-1 p. p, Płełr
ltowaka 189, m. 9.

8162

F1t-;ł~-;,nyfoł•

Yawcn (7-mlo

kl PlJ'W•hia

JIOW-

••eehlla) Marti We•ołk6way al. Plotr-

~oweka 84, przy!·

••I•

chłopców i
Ulewcsyakł od ł•t
7-ału l •Mllltownłe
Pny1poubla t'!o
taltM łrednlch. Pny nkolc układ
lnhlow1kł a o~o
. _ dla dzłect od

lat '· Uc1ba dde-

wafi•d6w wy....,a.... nych ogra-

d

M

llłnona.

lawodowa kraw('o
~ wa orsy!u:mię do
nllukl kroju I azyci.11.. Kun zasadnlcay rvsnnków oraz
r:iode!owanłit, Bielizny m"9Jdej Mam·
sklei, ta\:!:• mierze
nfn I pa1owa.1.1i::i.. Oqłała 3 :z:ł. tygod
nlowo, Joljuua 18
w J.'Odwór&11, pr.a·
wll oficyna, U wef
ści •· J P·
824'!
r,ekc!• musykl nll
''. •łrraypcach, mandolinie I 11.ttarH. Oph.ti\ niska Z!elo-

nę";.~·-1!..!~!!LP..
r,cilrcll konwe1111cji
l\ nlemłechief pra•

i!D•

peb!erać

Niemea. Ofortv'„od
"Un~d11ik"
·admin~stratjt.____ _

do

~tdent 01łil.tułetto

o\) 1emeatru ttddela

lokc1! w zakresie
Hu ośm.111. 5peci alnoUi: pola1d, ła
cina i matematyko..
PostępT gw11rantowan11 l3u1T11, Za-wa.dska Nr. 21. 89.~5
roju, a:,vc!n

p;:

SOW!lnta WVDCZ!I

ubiorów

damskich ł dzleclnn1ch oraz bEe!ltnłar1tw11. h11ftu, filet. Uwa~al uczenico IJr&ktykuJ~ na
małerfale mo!f" •SZJĆ
1obl11 Mllca
sdtt~ hai:,łatnie.-

Żeromskle~o 75
Parbka) miudt. !J2
Il-!lł•

wef!cie

łer.

llef a, g1ama.tyka,

korcpetyc, W malyeh
11' kompletach. ~ at

11lłeslecanie Radwail

•ka 43-9,

794S

'll&r1St~9

l!rnntowni• wyui~ c.c:am kroju, ezvcla, modelo>·.r~nla
haftu mauynowego
ora• filot ręnne I
malllTt!O'We. W•.mn-

ki do«odne.
Dlll
l"racui"cfch lełtcf•
wieczorowe. Prą.
cownla •bł or 6 w
dam1"1eh l daleci.nnych.
JCil' li•kiei?o
135, Sobc:akowa,
uty';;~'.~.a~r~ . k~~;
petrtor udziela
lekcfl I przyspo2i..bia do e(fznminów.

R

Opłata

nlaka

na 9. m 8.

Głów

7990
(teor
• ja. praktyka odbiotcT.a, nadawczn,
14 or s •) clekłrot.
mlltem~.trkl, fisyki,
adaiela L. Ormontowlcs b. stud. Polt.
Gdaó1k. N a w r o t
38-b •. 3,
8141
e.djotec~nłkl

~ancuekl: Konwer

11 ro·

dowlt•I Niemki hab

K
pracown!:t

,.

....

rsylmt •e&.enłce
do na.Jd kroi•

lłOll7

lanista rutynowany praylmuje sa

.~..

P

aa wyra„ Ilia Po~- U.'1 I łfOHJ' ••
Rlbts11l•'Jr„
cirrosHnle
90 110IQ'.

IO

'.-:er:..

•••• •

;,'

„

„ .

„

"

1S~O.

1650.-

1750.-

;µ

.Rt!!MiiMA

•••

r11Tftn' ep6hllka
otncbny _
Had węila włr6d·
wi• maj le do
rzewka i kn:ewJ
lasy!nl• do IJ)ra•
lab
O
B
iprudam ndo praktyki,
Ta111 S
B
dla ltawale•
dania 1amocbo- Dowoeowe, osdob·
Ira k6j
fot6wkl\ od 1.500
Biur. elekGuberr6wnld
le p •
p.
d1 osobowe : Lan- ne, itlut• l
naf cla•tal•I • 1a

ł.
ł uycła na dofod4oletka 6 otobowa wo:t6le
n1cb warunkach.
WU•llrie
Słowla411ca 6, n p. .Apollo• • elektry- rołllny nadafllc• lię
1217 cn.cniohrłetl11nlem, do ofr6d• w wlel·
kim wyboraa •Il do
~l(j;J;J;; polekłeg'; mało uą-wana. . i h!aforli w ira- Ford odkrTtT model nabrcia w nkół
kach J, Stol41kiego
kresłe 1zkoł1 śred 1926 na chod:ałe niej.
Piotrkowska aamocbody ci•l:aro· t6df, Brus• :Z:dro·
Nr. 110, doxorca we: 4 tooowv•opal' wie. Cenailt wy•J·
wrkato.
8218 na dobrych Jtnmach ła sł• aa łlldanłe.
8120
3 łonowf .Bi11ing•
fi.;;u"';syclelka -z hJbkobłdny
na do
sprzedania do•
ll>"l':t&s•m
wy• brych aamach. kntałc•ol•m udzie
" mR1t m•rowany
Wiadomość Nowo·
o dw6ch młeuka
la lekcji l korep•·
Zarxew1k" 44.
nlach
l•~!lo natychtycfi, Sskolna :U
m. 10
8269 Ue:moch6d czt6'ro miast wolne, wras
i\8d1ielam lekcyj=; ~ oeobowy . • Ford" • uop- nad•lllCll
alę na handel drn'·~ zakre•le klas 6 w bardao dobrym
gimnu!um wraz • słallle tanio •pna• wem l •dlem. Wiadomo4ć Bra!era
łu:ic", pt>1iadam d• dam Pnełax4 41.
8125 Nr, 38, Morawtkl.
ł~ praldykt, i!OM m. 17.
;';~;;.;d;;la"'i'iiii>': M;t;,°';y;li'~
1 sł SO itr .• Oferty
pod 0 55"
8%85
b~s marlci B•nz. i'I i wentylatorr
Wiadomość
Ssoea ul:ywan• l nowe do
Hczeń' 5-~o ir.11n11
1pr:eduia po alU 1emln11rju111 udsl• Pab!aJiiaka 12. 8110 11ltief ceate. Reichcr
la korepetycfi, tam
P Ółudiiio:wa 26. tel.
ł• lekcje e,r,- for- fto spr:;';d7ii'ia trz;- Jo-oo.
ęu•
[ł
wlćlcowv
taplanoweJ. Z am.en
m
a
I
'I
t
e
k
d:reno
i)knzyjnie sklep do
hof:o. H. of. I p.
m. 2~.
6181 wa~ni aletnf, uhu• il 1pn:edania, do·
dowanla murowane, wl•dz:jeć shRzgow
·· ~~'~; dom
o 7 pokotach,
10 sł. Wyacsam or11s o,qród owo110- sb 98, Giurod.:r:ien
nlków.
8l7t
haftą ma1&yoowego
Wl'· s h1wenfo.rae:n ~;';dam plać ł ręczcie, blnł•, ko
tywym l martwym,
lol'Owe Toledo, fllot pri;y wpłacie 70 ty- il 30x6A, ze 1tud·
nll\ przy R11i:ow·
o.pliltację wea.eckti
sięcy 1łotych. Bllż
shi12I Nowo-Zar:aew
robotę. M lllowania,
Hych
lnformacfi ska J4, pralnia.
liworowanla. Kauf- udałola biuro po8272
mano".'!I. uUca Piotr tn<lo!ci:'lt
'Borokow.,!ca nr. 18, ;;;_k'iif"-142
cnt,
wleckie\!o. Z~er:z,
I podwórlto dł. •prseć!am ta
P'.iri111aacw1ka • 3,
-pnwa oficynanio, lee: no.tych·
f?ldepkol~ ~l;;°Vz
mlosięcxnie. :3 wł,lu:i:ym loka· miast. Ro!deil1ska
8112
l. Wyucsa111 kap• Iem do 1prno:!ar.ia. 36, m, 2.
luszy d11m1klch 1y1 Wia1omoM Sosno- nom•k „m-;;;w.;y
temcm wledeflsldm
~I sprzedam puy
wa 7, pt•!::arnia.
uybko, grantownle
ll188 ul W1p6lnel a 1111
Lipowa 68 (pr~r
kotku •1. Kielma
Andr.te!a) froał I p ~lmowe j;;j;;;' (Nowe B11luty) Wia
lra.
garn!tur
nona prawo.
8046
domość na naiejvcn
wy do sprzedania.
8257
Żeron~tle~o
4.
m.
v•t•matycan3. naf.klep
neinicay
z
uka ~ry na forte- 10. 3 piętro do ::[odi:.
f.~
młHsltanłem
8Ul7
p,anie, 1kraypl!!ach, 5m po polu~u.
ni>....,,.........
wiolon czeli. T oorja lk 111 p 1potywcay sprzedam lub zaPianina do ćwlczefl. fl dobru pros1>eru- mienię ndychmlast.
Wiadomość w adOpłata pn,ystuma.
lllcY z powodu sa- ministracji.
6176
Andrzcla. 33, m. 12.
motno6cł •przedam
~łac okuyfnie kU·
5401 Radwllńsk"
9, obok
!Pl plę. Oferł'f a cerzetnilta.
8198
nil pod .Plac• do
lł~zedam s r Il b „~u,rjera•,
8l06
la 8 Zakład tapi- W 11 m. x 8 m. na
o
murowany
r!.~. cenkl poleca 3 pokol• z lrucbnłll D apu111dam o 12-a
me b l e wyścielane J!):Uter i 3 pokoi• pokojach, feden~da
oraz magaayn meb· łaciata z korvłarn· Ż"f pokój wolny.
mi.' •len~ml. weli po1iada du.ty
Wawelska 32, obok
rand:\, gankiem i
bór HDJ. nłalde. ł.ll~i•wniddei. 11110
balkonem
pod
daICarola 1, daję na
spłaty.
3992 chem. Pr11y1tanek 4!illa nc:tnic:aa do
Żakowico, kolon&! f 1prxed11nla. R1bśr pia tnh -;; kolefarry kaletnik na 15, Bałuty. 8%08
!il. aioniową kość Włodkow1kl ,8150
fr:iacu1lta docona.
"'Clllr--•*"41••• ...... ~ AW mor~ owe gotpo
o 1praeda1;1la dom lf!.I darstwo blisko
OkaaT~nie
murowany led- ł.odd, i:łemla JIUen
do 1prndanł11.
Stolarnia Lubelska no piętrowy, Wia- no-buraczana, dre•
6, przy NapJćrko;\'- domo•ć Teppera 14 now~na 11 zasiewa·
815f; mi, całość oddam
1kiego.
8266 Sinocha.
J!;;t,o" ·;ę;k~ tomany, lehnki. w dzierżawę. Lódł,
pielicach oru
materp.ce. Gtoły, ttl. Wawelska 15,
bii!~eu:a t11nio do !trzuh
sprzc.faje {B ałuty) Mielczarek
8207
eprudanla.
Kon.- tanio za gotówkę
1t anłynowska nr. 51, l na raty. Główna ~pn;edr1m p o v ó 11
m. 7 11 pi(tro. Za- 55, m. 46, parter, U n:i gumach lekki.
1tać od 4-6-•j,
Kilil\•kieao
prawa oficyna,
205

ł

no
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H
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•r·
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D

r

s.·

O

··oNł~~·

t mldcł•

1pueda~a.
lłt

Wt•domołf

ueała

ehłopl•c
:afło

T

trotechnioso i1l1tala do 2,000 al. w cel•
cyfae. K'.łlłi1kłefo aałotcida pralaai, Ul L. Olet1den1t Faoh nlekonlec:i:ny.
ed gods. a 4o 7 w. OfeńJ 4o „Kurjc8146 ra l6dzłdeto• pod
mł
U WJ'dałertawłenia kołowskl•llo• Bał•· otnebll• 11tpraw- .M. s•
ne 1swankl do Chłopiec do atol~
gospodantwe 24-ch ald RTnelr 7.
na potrzebny,
nye.ia fartuchów I
mOl'gowe. w tem TY l k n Nurl<»\ \
lerl 8 morfów ł llkł B· motoa httłl ńa bielimy ~rtur Egc>r który umie mato2-ch lrołnef, zabu- raty ł sa gotówk• 1 S-ka. Slenld•wł· 'ln~. Gł6W11.a 55,
2191 prawa oficyna.
dowania. zali•wy, w zakładała łai>l· c:.a 59.
--r--~w b. ładHI akoli· cienkim B71lci Ga- geotnebny
moatu
•y, blisko 1tacfl ko- bałóY, otomany, fo- . . mechanik. obnal
Poszukiwane
leJo-f. Coa.a 16500 tela klubowe tap- miony s 1ilałlraml
złotych. AdrH r czany, ko• et k I. i htlłslacfl\ elek· 'zofer·mechanllt a
poczta Utud, wid kne1ła oraa 'Ptrri- tryen" 1amoehodó• ~l dł11goletnł, prak
st„elolaś,
U- maf emv obntalunld,
elt liłJ trk" possakaf• po
ai1lco,
Fruci1zek prnrabłamy, 01od- Roflektai•
sady na wyjud. płarwuors1dne. Kruł.
8119 łwłełamJ meble I Nowo-Z.newska Wiadomość Y adm
"l( uf era ł.6dskle·
l!utro dam•lrle, łap układamy fłrałlkł, 44, W.rsztaty.
8159
kł kar.a.kulowe wykonani• solidne
8197 do.
nowe i kot111zok I p11n1atualne. filii iiteii'tb_7_au_t-„-;p;: DyłT zlemsld właś
aakopfaAskl iia 7-8 i;!,• posiadamy. l~SJ K tywCEo-lo1me- U cicial. tnteligenł
Iet11ie dzlee~o - trttsluwelt flaGC~, tycneJ, - otr.-,ma ny lat 4J, z długo1pra•dam. Ziel1t~a
wysoki g.tune1t, dałe nłęcłe. Of.r 1etnlą praktykll ~~ .P· wprost kina kilka tyslfłCV sprae ty do adm. p·:id przyjmie w admini
8095 strowanł• domy ł
!!!lektr. „!!r~!fał do dam. Plotraltcrwska .L.. E.•
tj cłwietlanl11. .Pan· 278, Róty1ki.
netraebne ucseni- inne powd:ie niehard Lnas•ear _ _ --~·~~=.~~ -ł ee pralrlykanłł'J ruchomo~ćl. Za,ew
(motor berta. 4-cyl. nareelę alemi do de pr1tcownl 111· ni pora,dek, nalea ehłodn. ł magnc- ~ fednej nio1;gi w klan i akry• dam• iytą e\1nloatu:ię I
to, sł11czon„ z dv· . okolicy ł.od•i łru ekleh, Zawadd.:a 17 •yskl. Na tądanie
namo 2t0/440 volt, pl'!. ZgłoaHnla pod m. 26
827?. $?Waro.nc!a. Oferty
42KW.Jmaloutvw. "Parcel1."
8194 ';t;zebna
pn';; aub .Pcdr.nt"
lak now'T). mf>tor Jh';i~fon · uatkł!l...WJ
waczlr.a. Gda11slta
rop. "Urs11~ 51) KM. ~1 • p łyta~I - do 71 (róg 6-go S!erp. ffuicra, faktuny~ atę, inkuenfa 2-oyl. w dobr. sta- iprzcd.anła b.nlo na) pralnia.
8145,
n!e; • kompre!IOr
ttl. Nisb 4. It p g;t;„bna !!1!;;<.: h:ib woJatera w solidnych firmach po·
pow1ełrze 5.5 m.
ro. 32. dojud tram
. CZJDks. od lat szukuje ucxiwy 1prnd"a Tow. "Pro· walom to.
13-15. Pol'Oortka 35 pri\cowitv - łnteli
motor Wal'ft!'.wa,
·.
S2H :;tonhly, był; włai
Mokotow1\.a nt'. 16, Ro S?rndanta ha.r Kioyr!ósld.
telef. 303.34 I 303-37 ~3 monja ~rzvnędo ;iotm:bnv fo~g~;f c!ci.I demsk!, n
wa. - W1r.domość l~ praktyhnt-h - adolno§cinmi orga--.
....-5362
- . :za p. Strzelców Ka oraz
do spn;ed,.n!a nłsacvin•:nł.W razie
Uan:ynę do uyc1a n•ows1dch 11, III e'·
ob!ektyv: "Juplter- potra~bv złoiy od'-"1 d11msb\ bęłt11n- front m. 3T, 3214 l1unpll"
ł "Hel:ai1ta- powłodnil\ itwaraa.ltowll . w . dobłym
-· ··- ~--;;r·
etanie •pnedam. r.kliap;i-. domy au- tił" Zakład fotogr.- cf ę na nleru~ho
Pomonka iO m. 27 tł h t małe mam ficznv Główna 46. mohlach Oferty tab
82ł!3 do 1prndanla, - i
8185 „ Orttaiaatoru.
·--~~·-- przyfmufę e„ 1prao iot~~
1.siyna do szy~la dr.ty. Wiadomość ~' 1ri do
filet t haf- tnteli_«entna pMiien
bębenkow:i~ vln Piuro Próśb, Kru·
elarkł do r•cane1to
ka s 6-cio lduogera damska
do cu 24.
8111
wyksztatceepn:edanla,
Przę- .
d
•,-- haftu. l'.on„wa, ul. wem
daalni•aa 4. m. 4.
o 8pre "'''a 01ac Nowomicł•k.a nr. 4, at11m um!eillca pi828'! · 111. Zielona 28 01foł11łe wefhie.
1ać na m•s:z:ynłe
8!23 possubfe ja\!eJkol
P-·i~ę'"o""k---.;...-.a,;-.;.;.;..;; {Bałuty.( -Wiado11
01 5 6 " mołć Zletona .1 J 1 i!Jttitau1fentk;:°k-;;:'
wiek po!ady. l.1tdobrej slemi • (Ba'tuty) B. Sobie- li lerka łacho•"· skawe o~uły do
domkłem i zabudo raj,
8140 potqebna do bafe. adm. :Kariera !.ódz
wanlem ~ospodartu. _ Ofert,. pod kl•lto „t>od w6-lo
skiem, Pośrednicy
"Natychmiast". 8138 kla,owc •
8214
wr!tlaezenl. Oferty 7::rnflarow~ne.
pod .M. H. 30• 1
d;;,~PofrzebnJ do lntcllt•ntna panien
podenlem ceny I chcaH
otra~ać
pnenołnyeh pło
ka pou:akuje fa·
warunków do adm.
pesadę? Mu1i111 cyków ł bcher:ick kiefkolwlek posady
„Kurier""
8276 ukoliCZTć f<ana fa- Fran,;i1111kd1ka 12 kan~elarył.Hf. Of•r
anyua do H"fcia chowa korHponden .ritółia do haftu ty nb „Ponda•
do iprzedanla. cyją• prof. Sekułt> IJ •US'{tlow11go 90 do Kvrtua.
8168
włcsa,
W11rs1swa,
Nawrot 72, pr. of, Żónwia 42 . :K.uMa tnsbna. T„.,.cka,
I P· . m. l2.
8215 wvncuf" llatownle: Nawrot 2 .klep lDłllll !Błmkaula
8:?.B7
p;~dam połow'ę buchaitnjł, ra~~n• Thomme• .
'oficvny murowa- kowojcl kupieckiej, i;'IOWałna firma p.rze
nej • placem fron· korHpondtncfi han ~.i my~łowa pouu- no1ład1m dulły lo·
t_.ym, Pokój s h- dlowej, steno1trafjl, !rufe
rut„nowan~ ~i ka pray ul. Piotr
chnll\ wolne. Wia- nauki handlu, pra- słeEU>typisłk<! w i ę kow1kiel. eklep dwa
domość Matejki 7, wa, kali)trafii, pila• xyku ni•mlcokim i pokoje, kuchaię, pf11 lfos~odaru, 8232
nia na miuzynach, pc;,lsklm l•b tylko wałcę nadaillCY si•
o '1 prz1?dania·-;: towaroznawstwa w fęz:vku niemie- na cu\:.l•mlę. mler;i:!ld11oui• sklc· aaJ!ielsll!łego, fran- ckim, Oferty prosi- caarnlę. L11kal len
powe, w11ga dzia- cuskiefo - nłemie
pnesyłać
do odit~pl,, lab prtyi
sietoa, biurko ame ckłego.
biura o g ł o 1 z c 11
1p6folka z hrykailskle, v611ek Po ukol1cnniu śwla Włocławek - ulica pitafom d. 10.000.
ręa:r.::iy Zgłosić się dectwo.
Ż~daicie Koścluuki Nr. 1. Oferty do „K•tlera
tel 31-47,
~65 pro1p•któw1
5Q82 pod .steae>typlftka" uu." aab .&.N.·

oknem
Yflltawo- natonka 9, II pł,t.
wem da 'W'Jllaf.aa. ro, Saym.a1bkl,
Wład. Radwad•ka
afl•~ ~~-;;;-;
Nr. 49.
8211
z mlnakanłaaa.
n~ iprZadania. l11b Zgł611i ałę do So-

motuoł

do

D

domo4ć

8151

9klep • J.Uym po
~ kolca do 1prs•·
dar1ia a powod• wy
Ż-HhOfa 14.

8f 9l

D nv

ok6ł

„

p;;;f•4t

Dpok6f zli•kuchni"
na kd
nadałl\•Y

dy interes, Grabowa :;i4,
81'9

-oe::r•~J:\;t~

7ói'dla int';l1~en1

nef
P
wleaa 67, m.

panł.Slenld11-

n;

.
M

I

S

D

7-.8

m„

m•

wi~:r:.

7 od
8154

wypuszczenia
nadaillCV
•ł• na wanztat róż
n•1to rod:r:afu, Kopernika Nr. 27 u gopi;iodarza od 3
do 7 pp.
8086
ft,~yjmę pannl:'J;.'
~
telilf•ntne na
mleukao.ia. Uliea
6-go Sierpnia 18,
m. 22. pr. oflayna,
o

D lokal

II płtłro .

l

Z

emebłowa
1ołldtlem" , .

nu wyaalm•, Pn•
jud 8. m. 7 5'42
pok6j umeblo-·
Ilf do wyaaił·
cła, l:ilłd,fdego 96
9..
1234
pana nt
mleukaole, Z•
ehodnła 18. oficyna, part•r, lewa
1troH.
82C1
o wrnajęcła 1klep

r

Posady i urart.

Władoa„ć

lazda.

em

.--H

Młynanka

41, J. Walicki.

.- - .

___,
9

818J

o OdetilPł•m• U
lta do w.cła. ul. Pa61ka 63, wla

D

D

p..t. Oferty

.K1'rJera" ·· 111b

.H, J.•

M

M

po-

OHuSiWllAY

1p6lnlultę

818-t

D o9w na ml•nkafJYjmę

2-ch pa-

ni•. Śporna 9, m. ~

8179

-

O

dd~mpokóf akuch
nł- a meblami,
Dowiadde~ się ul.

Nawrot 38, m, 12-a
8189

pokó~
D~ujmę
meblowaay Inte

llgeatnem• ata1;1Z•mu paDU. - Zastać
motna od 4-8. Radwa61ka 43m.11

IUdowa po uraęd
W lllka pdttwo-

wym pr:ayfmle 2-ch
•c•niów na 1tancję

oru
AleJa
m. 14

1tołewnlków.

t-ao

f.okól do

Maja Jt

8161

wynafę:

~ eia dla solidne•

go pana
dziełu.go

l11b bez·
małtd-

Wi•domołć,
Gł6wna S.. II p.

1twa.

„

tł.

8097

Nh~dziela,

ł. ńD71(J". -

, KtJRJP.R

. '!.J

-------------------------------------..-------~

30 pafdzlernilCa 1927 rofłL

·nadeszły

u mnie kupuje

najno

ang·
i krajowe.

wiedeńskie,

li.

[eDJ o~
oszczędza pieniądze.
••• KAPELUSZE ~~~i:!~nno OBUWIE: ~~i:g•t H. PFEFFER, Piotrkowska 111•
al~
:=...::....: Uwaga I: Prz„v1·mu1·e się. weksle kupieckie od zł 100 U••aga li·
,
ewaw
li

•

µw

pe ewe

ADMiifii&

fliM'M

..

&

lał 25, n.

'awaler,
l1'Jiec,
l katolicki,
z

facbo-

kapiłał1m

10,000 zł . poana w
celu matrymonialnym 1r„mpałyc•nl\
pannę do lat łJ!5.
• po1al(ie111, nalch~t
nief • prowlnclł.
taab,we slfłouenla
(dyekrecja sapew·
:olona) -- do adm.
.Kufera ł.ódskle
~o· pod .lnteli!,!•nt
DT I :równowllio8703
ny. •

2 młeu
kanla po pokoJu
z k•chnl, Zgterz,
ul. Berka Jo1elewicza 29, war•nlll na
miejsc•, doaorcz:ynl wakate właki
8263
. cie la.
łldnajmę pokój •·
U meblowaay pa·
nu lua pant, Plolr·
kow1ka 189-9.
8259
i oszukuJ• skrom~ 11ego mieaakanla
przy rodalnle. Ofer
ty proH' 1ltładać
pod .Kawaler• do
adm. nlnłeja:i:ego pis
8'.l52
ma.
ftn:yim• :;i p.s~'ó7v
il:> na mies:i:ltanle.
Glównn 9, m. 8.
i•~zyjmę panienk,
!!' na mleukanłe.
Aleia I-go Mitia 35,
3230
m. 20.
~~<!owa • 9 letni~
t:'J córk, ponuku·
le pokofa, •laromnle
umeblowan•llo lab
bas mebli, mob
npłacić &a. kilka
mfealtcy agćry.
Oferty do admini·
straoli „Kini era~ 1ub „Wdowa". 8231
ftokój„~l pię"t';';~
f! z wygodami. natychmlut do wynaJęcla. dla męł
e&yany. Juljus:a :;it,
8109
m 6.

O

dnajmę

~uyJm"ęwP,;i~';'k;
~

na mieukanle.
UL Radwad1ka 47,
m. 63, ofic1na.
8216
polo••
doajmęl
a~lepu oraz: ok•
no wystawowe L,
ł.ćd.t,
K. Lauu Gdal\1ka 12 (róg

O

KonlłantynO"W1ldef)

okbj umeblowany

dut-y ladnr
D
neczny do

sło·
odnaję

55-6
8270
d-;JłY"';t;,~
ny dlll 2. 3, panów z cał"dsien
nem utnymantf.m.
Abramo'!1sklego 7.
8267
I p. m. 12.
cia,

Zielona

"Okól.

D

okćj 1łoneczny.

n z: oddzieluem
wej§clem

odnaimę,
Kllińskleito 118.

m. 17 ..,, podwórku
n wel ście, parter.
8286

oszukuję

D z kao:hnlą ew. 2-ch
pokoju

Ofert; pod „Z. W"

Dawater-, lat 35.sn
~· 1yn, wuostu śred

nle~o.

fachovłeit,

zafmn!qc.y
ałanowlsko k!erow
fabryk.acil,
nlcH
po1ladaf•cy pensi i
480 11ł, mlesl,Hni•
i kilka łysh1CT •obr.ku
Z
łówki.
anatomoJcl chce oo
znać łl\ dro~' sslachetn, i dolma 11011t1odynię do lat 33.
Wysnanie obojetne
z posaJ!iem odpowl11d3f~cvm do :iia·
kupiec.

wypłat~

Na

obuwle,fłran

kl, jedwab
nbiory damsl:ie

awetl'J'
orar: wielki wybór

galanJ:erJI
l ma.nufaktaq.
na młejecu.
l?łbtrl!i.ow11ka SY
III weJścle I piętro
P. ChC!.ifr,
,Krll\l1łcc

'-•-'
MatrymOD!nłot

ChlDS~ iZ:t!'!~ I
wyjść :za.mąt lub
otentć?

•i•

Udaj sit z:

z~uf1miemdo
Mł'łd:tynarodowefo

calem

Hiura Potrednfetwa
Małtdstw .Matrymonium• w Wars:r:awie, ul. Nowo·
s'rodzka 36. - Na
katde listowne z~ło
szenie natychmlaat
wyayła m, kllb-

ałosown.
dzłeliilt
ofHt, ssc:i:egćłowe

informaeJe i fotograf!• 016b. prall·
n~cych wyjść · nmllł hab li• otenlć.
W annki pnyst,pnc. Wybór ołbrsy
mll
Uawaler lat 48, la
R tellgentny. poda
daj11cv 17,000 sł pragnie poznać pan

n•dlem lub

obJ;nai-nłonąhan

na voaadzle, w celu matrymo.nialnym. Ofer
pod
ty 1kładać 8065
"27.000"

łotenla

w'pćlne\to

Oferty
mo~11 s\ładać ?anny I 'VdoWT efo admtnl1tru:li nlnlei·
nod
sHfQ pisma
„MlłT kuplee•. Dvahvc!:i upewoiointeruu -

fłP

1

12-4 w prywatym
mleuknnlu, -Kon·
1łantvnowska Nr. 20
m. 18, parter.
r a:;., I • c męski
płerwtr:orzęd ny
wykonywa robotę

wil
•I•
Prawy

R

~ czyca. włakiełel moł• odebrać. Dąbrow1lr.a

podło.anafnowuych

8196

Dituteri• na!nowl1 u:ych fasonów a
włHncgo lub p,wierzouego ma.&Fj,,,Ju lak równid re
peracie, wylto11ywa
we wta~'lei praco·
wni. T. Pankłewic11.
199 Piotrkowska 199

ftlm1aerka. J.Oluew
H sltll - orsTlmuje
samów. dla nien·
motnych 111łęost•o
Piotrkowska L t 18.
7529
m. 9.
a wypłat,r*"·s~~";

Ua wypłatę( Dam·
f~ afta, m••ka biellma, policzochy.•ltartietll:i pausolki
Leon Rubaszkln. lei
lldeklego 44. 4892

łrowe płuscu
dła!{ie i kr6tki1 śnie
~~wce, aksamity,-

EleHa ganckie damskie

H

flan11le descanlowe
na sslafroki Leoa
Rubankln, -Kłlł6·
509J
ls.lde~o 44

za~i~ęła -;t1~zycll
··

pros.•ę

odprowa
sa dohrem "!ITT

d.slć
na~rodzeniem,
c~frn'!ta 93 J.

W 61
Tra-

c:zyltow1ki.

814J

~--·--

:----

wypłat,!

pła1acze

i

1weałry

Rabasz:kin,
1kiego

Kill4

4•.
......----

Rkiun:erka 'Plpł

H kowa prayfmule
zamćW"ienla

i masa:łc Piotrkowska ts2

fasonów l cenach
najnlłuych or !l •
na warunlrach najdogodnlejuych, tn: Such& 4, pnT
Roltłc:it11klcl plerws:a:y przystanek aa
monopolem. Uwafa
urz,dnlkom pad•twowyrn aa raty.
8241\
a1>9lusH pnenblam tanio I Qu
1townie podług naj
nowuych :turnali.
F esora I praca 3 sł.
ul. K!Hńikiego 131
lewa oficyna II p.
w gadz. od 1-8 w.
8151
l!ko:'~ ,,cło W~&ÓW
gtasu ceglan~Jło
motna sabrać darmo :i; domu przy
111 6-fo Slerpnła 2
8243

H

H

fto

Dacanośćl

Za 45 at
\\J wykonywam garnitury, n 40 sł. pal·
ta s wła•n•mł dodatkami, - Robota
i>inwszorz,dna. Kr1twle,c Kamll\1kl,

tresOWllllła J.'!lło

ł

gótówlrę

8160
NowłcJd Pabla
nice W anzawaka
79 .pbił kll•ł•cz

„ aia
]

kę wofiko~ ,...,dan' w 11 j>llł. Strm.

Kaa. P.K.V. w Sierad1111.
'l«ubłono w_.„z:.

D k, wof•llowll wydanlł

„~ spłaty łyl(odnlo

A

'1 a Jr ł a d stolarak

tł prsylmnle roboty w sakres atolar-

stwa wohod:r:,ce oraz od•wldanie me
bll w domach prywatnych, tamte sza
fy do l'l)rnd11.nia
11L 28 p. Stnelców
38.
Kan!owaklch
róg Andrze!a.
próśb

Ilf"

wof1kow-. wydan, w P. K. U. w
8118
w ł.odsł.

J;b;i;-'"Tuowłects";
dowód
sgnbłła

I

WiadomośćuL

O

H
Z

z

81'75

. na odpowiednlem •!a11owlaku ponukufe tl\ drolt•

pragnie- p o s n a ć
mło'd• i. przy1toin•
Oferty
łodziankę.
aub „Dy,krecia" „Kurjer ł.Odski".

siadaJąeel

WTlłnrlenla

8262

HaJsldol1Jm

jaklk„tinteres. Cel
małrymenialny. Olerty sub „Clcha
przystali• do „ I( ar8201
fera".

-

Sunowna pant tak mlod:riutko wyg!,da.

powłcdz:iaJbym nawat, łe mtcidz:iej od córki „
- Alet panie, przecleł fa włałni• IHłem

c6rk,„.

S-dsie

i

nananiei
pole.ca

„OHAftlA"
l lfft61

Zielona15
YWM

I

Nr. 43>'27 r
o~.~OWVIU

w lodsl

DainrJainala.

Ił.

al:ł

OGł.OSZENJE.
Komomllc p rz T•

Jil RZT

MOWSKI. samie·
nkały w Lod11I pr&'f
ul. Slenklewłeaa 61
n" n1addo art.10SO
U. P, C. ogłaasa łe
w cbda 8 lllłopada
1917 r. od llodz:.. 10
rano w lodsl pnyal.
79.
Plotrkow1ki•I
odb,dsle 1lę iprsedu s prseł111'Jlu publttsnego ruchomo·
łc~. naiet,oych do
Moteka W clnbarfa
I 1Jaładaf1tcych

•i•

:nnaterjałów apłec;-

nycb,
011acowanych . na
nmę zl tOJO.ł.ćd•. dn. lS·X-17 r.
KOMORNIK

Jan

R7fY11lowt:1Jd

NA ŻĄDANIE HA SPŁAT~ I

11gub!ono bilet Nr.
na prawo
kl.
fazdy
kiemi liniami. wydany prns W ,1kołoro.we t 6 d 1 li ie
Kolellc. Qojudowe

a 117

włek

Do

Ja-

na Adamiaka. Ninlejsay weksel •nlcwatnła si•·

łUdowiec aamotiy

oaobbty -wydany
w ł.odsł. Uprasza
1i4 o awróceme ta
kowego do adm.
nlnlełango pisma.
8160

i złe·

D

sgubił klłflłeCZ

kę

cd "Arg11.S" ul

d1ht11RfJ

pnes PKU.

imię
Sierads, Józefa Krzemldskie
i?o, zam. w Woli
aucakow.Jdej fm.
Buc:r:ek, pow. LH5•00
~go.
ksiiotecz:!iti11ęła
ka wofskowa
""
Edwarda Junuzka
ł.ód:t, ul. St. Tar~o
8173
wa 2J,
mi'"' Dobród&le!-=

na

we -rótne maszyny
pol\oaossnlcse, tamte wssellle repeYacf e. M. Siretet,
Pl11trkowska 190.

Diuro

w P, K. U.

w ł.ocbi

8193

U dego ·p•11 wilka '1

współtow11r1yu:ki

8280

d.._

rów. Solldme, uybko I tanio. bo w
mieszkaniu prywatnem L. Ormontowlcs NaYrot 38-b
8141
·==----_..__...,..._
pianino
mvnafmę
Wtub fortepian ały·
wany. Wiadoaoł~
6-fo Sierpnia 84.
- w orkiHtrze -

l118bf

:!yela o charaktcne wserowym, ad
lat 30 do 40. pierw
1sel11two dla po-

znafomoścl w ł..odz:!.

moderoi.-~fa.
Pielęgnacja I łl\do
abrn•latowanłe

J.a

Janw-

uldewłcsowi. 1liradaJoną Jui2'ł•os
kę wofakow, wru
a kue. mołt. wy·

P

czfowlek na
l'I stanowisku, nie
mahlc'f ł a d n y c h

Młody

Bost..tema

tai,

oddam.
Kllłńakle!{o. 157 piPiotr sze mxelkłefo ro·
nracownil\ haftó"'
kow1ka 38, m. 13. dsaju podHla do
U r•Hnych, ma·
8259 •2'dów, władz: pa6.orlls
azynowvch,
stwow.,.ch, komuaal
kołacie
1
biady
rytuje wzory po 1etanto w„dal• od nyeh; łłUl!lllCJ:T z
n,eh konkurencyj
al NapłórkoW1kle i?odz. 1l do 4 pp. jęsyków obcych 111'1.
n.,-ch. Tasrycka NA
prayjmałe praepi1yOrla 23, m. 2l.
Thom
1klep
:;i,
wrot
l!o Nr. I. IT011t. II
re'i~;;z~
wa11le IH mae&y8222
mee.
piętro.
s:aarzy:n• tyała,
oaeh. Wyloi:uuaitt
1zakam łt\ dro!f•
eolłdne ł fatowan:ysu, k t 6 r y "'~llllllm'!.„ll'tlcll!EmElll+~.••••••-••••••-llAllll!i!ll!lm-· slecd
chowe I
by mi móał uroamaiclć te szare d11i.
Na!chęłnlci wojskowesto (1l1rłanła In·
tcligentnesto) ll\ł 30
do 40. Jestem nia
111mod:delnem stanowisku, dość nie
:tla sytuowane, lał
8łlt
~O. nlezaldna. Z~łos:r:enia pitemn•
fffl1 Hennłch, al.
do a.dm. „K•.rferr.'',
N~wrot Nr. 44,
pod .s. K U•
sgublł dow6d OIOanna 1kr-:>t::1na s
blsty, "'Ydany w
dobrtl rodziny,
8104
'Lodst·
ładna, majl\C!I ameb
S13t
!owanie i mał2' 110·
t&wk,, pra!fnic poelena Kowalaka.
nlllĆ 1>&Dll powntGłucha 8, •ttublnie myśluego o
ła dowód 01obl1ty
pl'ZTtzłojcl, l•łelł
tymczasowy. wydagenłnetto w wieku
ny w ttm. Szubin.
lat 28 do 36 w· cela
pow. Pło6.skieg1t matrymonialnym. wid Krę11łca. 8l8t
Oferty ~ fotoitrdill
a~IOłlł weksel in
do .Jeurjera ł.6dz·
blanco l\a zł. 400
kiego" pod .2635".
~„-

**ii

9):+1

•dl ol W1ael1de
amaeme Obiady
wydal• tanio od R repeta.le mon-

k„11erka A. Drsy
matowa, 1>rzyfma
aamówlenia I
udziela porad al.
Piotrkowska L 221,

47, Retelskl.

do luawea
Przed wclaDlem
rad•~ obej:r11ei moje i'ALTA.

'?

n
I•

nrsvbłl\kała

•

""

•

•

u

n

imł•

••ayet-

int. Maria-

na Kukowskiesto.
eJ56

OEroszenla firm zamlejscow-ych, chocl.atby PoSla
CENY OOLOSZ~ Mil!JSCOWYC?I:
Przed tekstem 40 1roszy u wiersz mlłlmetr. l łam. (strona 4 tamy) Łodzi, a centrale rdzle Indzie!, o 50 proc. drotel od C.l"lrmy zav-anlczne o 100 proc. drotel.
4 „
•
I •
40
ł.IO w tek~clo
f( onto C:zt:fł• w tod:z:I I nledi. dod. nustr. mltslęcnl•
K~tda nowa podWYtka obowi•zufo wszysłlie Jd
-4 •
•
l •
•
•
•
•
30
Za teksten.
szenia do zmiany C"D bez uprzednier;o zawla.cb•di•lS
.C „
•
l •
•
•
•
•
30
• I.TO NeJcrolod
Ola robotników
kow •
•
•
•
Za termlnrwy druk orloszell, komunikatów I eflat
4 „
•
l •
•
„ • •
30
I<omunlk~ty
prowillcłl
10 lamów nie odpowiada.
•
1
•
•
•
•
I
• I.IO Zwy~af11c
•
•
•
P. K. O. Zairranlca
„ to.st' Drobno IO rr., poszukiwania pra<:y 5 rr. za yyraz - naJmnleiHe odo- Artykuły, n2c';·fane !Jez oznaczenia Jionorartam,
•
•
•
/szenie I zł„ dla bes:robotnycl - 50 rr. 01łonenlc 111dealai. Po bezpłatne.
Mi 61747.
Ręlcopls6w T.ar6 wno ulłytych !::'t I odrzuconyełi re4
r;cds. 7 wlecz. • 30 proc. drołeS.
• fl.4.0
•
•
Odnoszenia do domu
1.io i 15-go każde)!o miesiąca.
tylko
przerwać
moina
ICurJer Łódzki I „Łódzkie Echo Wieczorne" r11eznle z odnoszeniem do dom• d. 7.10 miesięcznie. Prenumeratę

CENY PRENUMERATY:

?;-daktor Naczelny:

Cao,raw OumkowskL
I

„.

„ •

•

•

Odbito w• w&Uitei dntkarai 111. Zaw';'daka

'fr. i.

Wvdawr": Jan ~:.:a;rmtTicow4tfcT.
s •10wałalellla T-w:11 Dnkanko-WydaYłlleftP ...

Kurjer literacko - n okowy
Specjalny dodatek niedzielny do nKurjera Łódzkiego''·
r

Łódź,

Rok II.

Nr. 44.

dnia 30 października 1927 roku.

„CZERWONA
HRABINA".
•
Zycie i

śmierć

Ni1 erriaiwtść iustęipować poczęta mulości
dill'blfńsicy S:Wi się tej miitości gl-6-

biedacy

w:nym i jedyinym ni1email 1przeidrrnii0.te.m. W

Wlłecro[y wJgiłHne,

hr. Markiewiczowej.

ó·

mk'.ei poświęconych.

jezioraoh Stronią,c od Niumu wysolko modz,o.ny.ch ado.rat-orów, mtoda dziewczyna
mi.a.fa 'Podówczas jed.'11io tyl:ko rnkoc:hanie:
bezmi.ar oceariu, śipi1ewająice.go nad brze·
gaimf Jrlla.ndH 1pieśń p-OltęŻlllą i odwi'oczną
Na srturlja wyjechafa miss Goire - Booth
do Loindy.nu, g;dzi,e zostata Wkróke p,rzedstawl{)lną u dworu. A'le próżniacze i czcze
życie v.TyŻszego towarzystwa ang.ielsikiegoo z:nudzWo szybko ni·eprzedęt'ilą dziev:·
czynę. Wyjeżdża tedy do Paryża, gdzlc
s.tiudjuje, zajimuje się malarshvem i bi.erze
jednocześnie u<l'z!at w g-0r~czk·mvej pracv
rewCJłh1cyjiniej kót<ka lrlandz!k•ilc:h sp.isk-owców - patrjo1t6w. Opairliszy się woli J:J·
dz,imy, .,marnotrawna córa" ;pozostaj.e ''
Pa1ryżu, ale za opór. swój pia.ci ,gilodeim
chto<lern. \Vlkróke poznaje l zibliża sie

Ma:rilde.wiiczowa .

n'Y'Ch i ponurych i•zdeibek

(Kartka z dziejów wyzwolenia lrlandj1).
de Valery, zamordowanego nie- mifili'Ylra O'ttfg,ginsa, słynnego
j ~lodóv.1ki - Mac Swi'iley'a, burCoriku - Ż{)l1a po'lski.e.go arysto- hr. Markiewiczowa jest bezwąt
iedną z najoopwlarnieJszyich ;posta;iod!egfościowej hfstorji
Zielonei;o
u. Smierć „czerwonej hra-bi1t1y" jak
ano p Ma11kiewi·czową wśród wr-0: przv!aciót zibiegla się od'elllaol w
'ez zamachem morderczym na da wiej wspóbbojmvllika. O'ttigginsa
·· - oo utworzeniu Wollilego Patia lrlandzkie~O - zająt pozycję 1JO
·ei stronie ba:ryikady, sfając się \\
'emaMI da'Wll~h towa•rzyszów bro•. a~wcem" i „zaprzańcem". Ze.iz. ~wiata dwóch tak wybiltn}lich i poosobistości, zw.iąizany;ch na zae z dzie;.i.nii walk o woliność Irila-ndji,
.
.o na tamach prasy angielskiej i
YJ 111owy przypły,w wspomnień i ko0
rnzy. dziallł!lności wodzów rewolucj!

hr.

jak dobra wróżka, wiozita osobiście żyw
n-0ść, aipat i słowa '])Odechy do brud-

nej hr. Mar!kiewkzo:wej wzwaida jednak
na 01.Statni lat dziesiątek.
Bojowy ton jej wystąipień w ob:ron:e
pra:w Mandjl staje się coraz ostrzejstZy i
namiętn!ejszy; n.ieinawi·ść 'ku .ArlgiJiil i jej
syisteimom niel)dhaomo1w.aina.
,.Ozer\Yo111a hrnbin.a" ma 01 dwagę wysfaJP·ić osobiścLe z bronią w ręku :przooiw1ko wojskom an.gidslklm. Podczas silynnej „rewollllicjf wie 11Jrnm.ocnej" w Dwblintie, h;.
M.arrkiewicrnwa, oiblegana z. oddzia·t·em 120
fl1Iandczyków w jednym z <budynków rzą
dOWY'Ch, walczy bohaforsko przeciw!<o
Anglllkom i poddaje siię dopierro w os:tateczAtości, gdy gima.ch ~oorał na'W!PÓ'f zburz:o'T!y strza1laim'i ar't-y1erjl. Przed sądem
hr. Mark•iewioczowa rrle uikrviwa hyna] ·
mnlei s·wej „wi:ny" i lli1e zaiprze cza odegra·
1

1

---------------------------1

Szcze.góiln~e

rwszy biskup iapoński

w Rzymie.

nędzarzy. Troska o nich i 'f>O!l110C wszechstrotlna staity
stę ternz osią dzi.atal1t11ości zawsze enet.l!,';cznei i ni-gidy niestrudzonej hrabiny. To
też ?;dy kondukt żalobnv.
wiozący
na
cmentarz ziemskie Jej szcz<tfki, przechJ·
dzH u1lkami iprzedmieść Dublina, tł•umy nbogkh, widów i si.erot po za:bitych i rozstrz,eila1ny.ch powstańcad1. sl•oiv. em ca h
nędza dublińska utworzvta klęczące sz·p:t·
!ery i wśród !kań i west'.;hnień że:gnata
1

najdroższą, najlepszą 01pieku'T!kę.

Nad gr0bem ni.ez·wyikle.i ko.bierty, której

życie byto jedn.eirn pasmem oifia·r, pośwlę
ceń l wyrzeczeń, na o!tarzu woiJriości ;.rlandzkiej duimnlc i g.ómie złożonyich przema wia·t de Val era. sta wią,c czyiny i
odw.a.gę zmartej. Ale i po śmie·rci !l'e
szczędrono hr. Mark.iewiczowej osta1
tnicj
<;zyikany: nie chcąc jatkoby gwaikić praw

0d1po1czynkowych - grnbarzv.
w·tadze
Wolnego Państwa nie pozwo.Jiłv 1t1a qrz.:ł dzenie 'J)Ognebu w niedzielę. W rzeczywistości oba wiano się świ.a,focznego
na'fitoku żałobnej TJlllbliczności d mogący.:h
mLeć mlejSiCe dennonstracyj C1:Y zamieszek. To też de Va1le.ra zaikończyit swą
mowę, z:wraca.jąc się do pfilnują,cyich porządku żCJlłlnierzy oraz oczestnilków
pOgrwbu, "Podtliostemi sitowy, pod adresem
rząidu C-0.sigrave'a skieroiwanemP: „Brac:1.
przebaiczaie im, a1ho1wiem nie wiedzą. cD
1

czynią!"

B. D.

Podróżu1qcy kościół.

Słynni

aktorzy filmowi Eugen Klopfer i Herman Picha w roli więźniów.

„ „...mmam.............-„...„„„._„_.._....
do młodego malarza i poety, hr. Ma:rkie·
wi·cza, .polskiego kresowca - arystolkraty. Sytuaocja rrnaterjaJ·na 01ooj'ga tyah t>Oif-Olln/k.Ó'W wliieillkkh rodów była jednak w
owym cza:sie tak ni·eweso-ta, że - jaik nieraz pófo!ej zwi·e rzala się hrabina - jadano
na1przemian, raz na dwa dni. Ale mia.dość
i mił·ość zastępowafv to. czego nie dawała rzeczywistość.
W r. 1910 odbyit s·ie
ś11 ulb w DU1bJ.iinie: przyszła na świat córka .
Ze·tkuięcie się po paru latach ro· zląk
z uim~czoną ziemią ir-landziką i l{>Q1waż,:1e
Sltruidja !l'lad his1 torją lT!a'!1djii, pirzeprowadzone w między:czasie, wzmO•g1ly i .p-01gtębiły
mność a,rys to1Juatki dla spirawy wo 1lnQśc:
w takirrn stoipn.i1u. że jedynie drnga otwar.
tej, zibriojtnei wallkl z przemo-cą angielskf1
wyd.alfa S>i'ę jej wtaścfwą.. Prned ce1em i
hasłem tej wail!ki - wszystko inne musiało uslatpić na pilan drugi. Nawet pożyic:e
ma1t.żeńiskie, :które nie tnvato dtiugo i zalk·ot?
(" ZOne zosta-to rozstaniiem się stron.
W ciągu kiililru mfes•ięcy hr. Marlklewi'zowa wyibija się na czo1f.o aik'tuia.11.111ev,n
""Ówczas ritrohu femi'nis·tyiczn.ego (siuifra~vstil"i), ł>iorąic jednocześnie najczynniej<;zy udzial w wyzwo'1eńczej akcH i!rlandzkf ej. W r. 1905 hr. Marlkiew:kz0iwa nit!
zawaihaiła się na jednem z zeibrań sipo1
licz kować poJiic}am:ta, który zrOlbilt jej jalkaś
niezbyt grzeczną uwagę. W r. 1908 „czer·
wona hra.bi1na" wraz z s.woją siostrą, o•r~ani1Z1Uje w Mancheste1
r'ze !kampanię wyborczą
1prz.edwlko koinserwaityśde Chiurclhilowl. W la'ta•ch nastę;pnyoh wowadzi buirz'1f1wą dzia•falność w Lo ndyni·e
no<l z.nanem hastem: wootes for women!"
W r. 1913 kiernje wielkim sitrajlkiem ·w
DuMinile i 'tworzy k0011tet pomocy dla roboUJ.lików. $7.czyt dzi.a1taIDnośoi. 1polJ:iltycz1

1~nosuke Haysaka, pierws!y biskup
~l,pr~~był do Rzymu dla otrzymaPbpie~a bł.ogosławieństwa. Djecez-0 ędz1e się mieściła w Nagasaki.

:~a ~st ~ Ś\Yietle

tych maforjait.ó\'.
11 ~· ark.1ew1czowej, m. in. równie;~
··.u na Jei arystokratyczne ipocho·
•~Ieoo~D?Htą, bojową ~1dyiwiducJ
.:az os?b1ste zwląza'llie się rodz'n
ęz~ z Pola!kiem i Poiislką.
-~~!Ciekawsze i przedewszystki en
;~~Wledziane, to fakt, że hr. Mar ·
·~vt' aczk?lwiek urodzona w !r• <t 1>rzev1eż
córką ro.dowiitego
k
·a.· arw
Dz· -~.raty,
si:r Hemy Gwe :ze~ . ~·nstwo i młodość pÓŹniei
ty~:~ei ~~abinv" bynajmnl-e.i nic
-~·stk lv 1e1 na burzycielkę i reGo ę, W czterotkonoY'm zalj).nę. es:a~~ i:ooth .o<lJby;"'afa pfękme i
łOVri?ą V ~ Z1clone1 Wysipie, p0!Ji>y 1 k<vt>a~a silę w jasn~h

0

11!11„ll':IElllillZzm:llllllll. . .llmllDllllSl!I. . .•

nej w powstaniu roli. Skazana na sm1erć,
otrzymu1e „w drodze laslki" 20 lat wi~
zLeuia, z którego zresztą wy.chodzi
na
pods'tawle amnestji. już \V r. 1917. Ale w
dwa lata późniei wstaje znowu uwięz.io
na, tym razem za nawo·ływa·nic rohobików
irlandz kioch do niepostuszefrstwa
względem policji. Od tei.;o czasu niezmordowana bo}O\\ukzka 01puszcza mury '\Vię
zie•nia zaledwie na przeciąg kilku tygodni. \V r. 1920 - nowy wyr·oik, skazują-.
cy na dwa lata więzieinia: jest to kara za
7organi'zowani.e stocv:arzysze:nila „:Fianna.
E1reann", które miało na ceilu wail!kę z~
g·ielską policją. ornz sziko1lenie wojsikowr:Kościół w wagonie kolejowym pod naz.
za:stę1pów ochotników iriland zikfch. W :·.
1918 hr. Markiewi-czowa, jako pim·vvSzJ wą Św. Piotra, należący do stowarzypo:staoka angielska, wybrana zo.sfata do szenia misyjn~go w Chicago, jest wysyparfamen•tu z okręgu dubliińskioego: nie u· łany do mi~jscowości mniejszych, nieposiadających katolickich świątyń.
czynHa jed'ilak: praktycznego 'll:Żyfilru z otrzymanego zaszczytu i manda•t ipo zostal
1

0

tv~ko filkcją.

Po·cząw.szy

hrabiJna" staj,e

od roku 1919 „cz·erwona

s.ię na.iczyi1m!ejszą

de' Vale.ry. Po za:Waorclu
umoWY anglo - irfandzkiej, pnebiega hrabi:na ca1ly kra), .proiwa<l'ząc zaciętą kamoanoję wzeciiwiko ugodz:i,e, która zaiprzeipaśclla sprnwę wolności Brv1rm. W r. 1923
hr. Mairkiewf.czowa zost~la znowu aresztowana, tyim ra.zerm ,iuż 'PTZ:e'Z wfadze
Woh~ego Państwa. U\vOi!n1io1no fednak
\v~kró'tce niebe•z.pieczną patrjo ~kę, a liczne
szeregi „nieprzej1e:dnanych" obdarzyifv ją
mandatem do parlamentu irlandzildeg-0.
Wśiród ZltlOju, hurz i wa1
rnc - szron pokrył wlosv ,.czerw-onei hrabiiny". Wo1
l'Tlc

Państwo stało się rzeczyW'isto·ścią. choć

nie w tej fo<rmie, ·o jakiie.i marzył <l1e Val era i 1e.go z:wo.Jennky. W · życiu hr: Markiewiiczonei 11a.desz·ło niejakie "tl!s:polko1eni~.
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30 pa:fdziernika 1921 rOku.

Z ponu ych tajemnic Carskiego

·~---------------------------------·--Z.1

Sioła.

Walka mowei 1rmiw wielkiemu kii~[ill Mik oł aiowi Mik oł aiew iuowi.
Sensacyjne wynurzenia SazonoWa.
S. D. Sa1J0a1ow, b. minister sipraw wew Rosji, og·foslł ciekawe dokumetrty z czasów ipanowainia OSltaltniC'h
Romoo~h. Przytoc:zony pcmiże!j fragmoof, irntllCa j.a:skraiwe śwlatto ina ówczesne stOSUJnlkf iparrn11jące na dworze carslkim.
'Wlll~Y.ah

• • •
Nartyobmiast 'P'O wytboohu wojny, oznajtnH car radzie mmistrów swój zamiar, iż
pragnie stanąć osobiście na czeile armjl
rnsyjskiej. Trzeba byito wlelJikiich tmdów
f 'll'Si'1nych starań, aby odwieść go o<l tego
1iposta110!Wienia i nakłonić go do powierzenia naczelnego dowódz.twa wielkiemu ks.
Mikolaj01w1i Mikotaj.ewiczowi, który ze
w•s•zyis1Jkicll czro•nków rodzfiny cesa.rsik;ej
najbli:ższv byil arm.ti i cieszy.t się wielką
pOfPulamościa. u lrudu, !która, po części zawdzię.cza.il paan~ęci swego ojca inaczelneg-o woidza podczais wojny bail!lrnńsfkiej w
roku 1876 - 1877.
Car ;zarpraognąl stanąć na cze.Je a•rmji,
gdyż bY't wania, że wojsika dzielniej walczyć bę.dą ipod jego b~średniemi Nzika'latffii.

Wedtuig ustarw zasa<lnłczyich byt ew
rJaczelinvun dowódcą wszys1t1<:ich Z'brojnych
sit ipaństwa, a życze.ruie nadatllla ttemu abstrakcyjne.mu poję.du, reailnego .z:naczen!a.
oo.raz bardzieJ aigamiafo ca-ra.
Wieilokrofoie oświadcza? wobec mnie
- 'Pisze Sazan0iw - że miejsce rosyjskie, go -cairai jest tam, gdzie losy Rosji się rozstrzygają.

Kiedy IPO niep()l\Ą/'od.zeniach w roku 1915
sprawa na·czelinego dowódz,twa znowu była pr.z.edrnioitem TO'ZJPatryWań, a cesarz
wyraizll swa. iniezlomną wolę dbjęcia osobistego kier()IWilict'Wa armji, usi~oiwala rada mi·rnistrów, otworzyć oczy carra na mod!a
żliwe fatalne skiutk1 talkiego kroku
ipaństwa ·i d:la nie.go samego.

LIDJA ZEJFULINA.

Dwaj przyjaciele.
Maty Pet'1ka jest to . cl:vlopiec, łubl:ący
ha'ZaJI"<i wszelaki. Kle.dy zaślpiewa1 :
,,My jiurne chl0palki
„Ze sz.czedną - jeżem
„I 1:10-be'.m w chalewiie ... "
rnę'ŻCZYz,n bierze śm'!eclt, a lkob!ecy - Jęk.
choć, jako żyrwo, noży ni.e ma, a.ni cholew
111a.wet, ty.~1ilm z.aibitocone, J>O<lrrupane, nagie
no·żyny.

Pet'ka - to mtstrz drobnych sz;tucuk
Kiedy go dama mlJa, rolbl za-

róW11ież.

;pokorną minę

raz stoclko -

gnąicyim się g-losem mówi1:
- Pomóż, dO'bra pani,

f

mięklkian, cią

moje.i ma!fce !
Od trzech dni }est choira i ma iprócz m11ie
jeszcze troje mtooszych dzieci... I
Jeśli dama nilC mu nie da, zwymyśla
~ talk, że ta czem prędzej umytka !
A gidy go spytają: ..Skąd jesteś? Dlaczego że1brze.sz?" - na poczeikaniu wymyśli hfsto.rję, od kitórej .pyttająceimu wfosy na g.towie stają.
Ter.az Jedualk ni!lct praiw'i.e nie pyta. \V
przytalkm::h dziecięcy.eh ni·cma \\n011nych
miejsc.
Pet'ka ma żywe oczy, klfóre bacznle
wszę.dizie śledzą. Wi e o wrs·zystJkiem na bożym śwfocfe: czeirwooe sztandary, ma·nifesty? - on przy nich najipierwszy i inflych cM0pców zaraz poucza. Mądrv
jest, clloć ni e-zbyt piśn'lienny. D<l.brz.e naAle on niewielu
leżeć do je.go bandy!
:przyjmuje. Najchętniej sam wtóczy się
po ulicach.
Andrzejko dawno już doń chciat ff}rzy!e nfe u.dawalo mu si·ę sitale. P.rzeJ
stać, a1
'tyg-odt1 i•em jednak doip~C\!t wres~ci.e swego
celu. Dz.ięki pTzypadlkowi. Peit'lka szect.r
na rynek gdzie sprzedają sta:re rzeczy.
Andrzciko za n·lm. Alk Pet'ka Jest bar1dzo
nptv; mówi, ż.e ma la'f d"wanaśc!e, ak
wy.1rląda na dzieiwięć zatleidwiie.
Ma·fy jest I szczupły. Wśru:bowaJ się
w Hum i zniikł. And1·.z.ejlko sziulk:a1f go :
szukat! NawMmo ! T1rzy razy olbszedt
plac targowy wzdłuż i \\!'Szerz, torując
sobie dro,g-ę gtową i Jokd.ami, ale Pet"kl
nie zna·laiz.J.
Wtem ko1bi.ety wrzeszczeć /j)Oczęł'y.
Ar.idrzejiko iposzedt w srl:roinę ikrzy/ku,
a.żeby zobaczyć, co się siato? Jallrnś kobi·efa., trzęsąc bfatą sipódnicą i ip()lka·zując
p.rzys.zy.tą kieszeń, wolalai:
- Na jedną ~ tylko_. ua jedną,
1

1

16 sierpnia 1915 r. odby~o się 11adxwyC'"I.Mne zebranie rady rniln~trów, pod. iprzewOOrriiciwean cara, wszyscy zaib'iera1i .gł'os
w dręczącej ipO<l.ówC'Ul!S kweSt)i, ~
Ja.ie carowi, jakle ko:rusekwenc}e ipawsitać
mogą o ileby cair nie :zmienil s.wego pOstainow.i.enia. Na dworze cairsklrn ipanowal:a zawsze obl'tlda. Wltedy jednak kaidy, w ipoczocinl nieszczęść ot'W'arole 1
sz.czerze wy!P(>wiada1 carowj swoje zai \Yąńp.Iiwości. Szczeg-ólnle
strzeżenla
ówczesny '])rezy:dent mi:nlstrów Ooremkfn starnt się nalk.łoriić cara do zmiany
gwojej decyzji; w d!uż;szem, otwartem
'])rzemówiierniu, wyikazat. że o'b'jęcie dowó.d-zrttwa -przez cara na froncie, ty'llko zgubą Roisji stać się moiże.
Podczas moich d. ł-ugi.ch r02lł00W z carem - plsze d:aa.ej Sa.zanow - w czitery
oczy, Stara.tern się pr.z.ekoinać cara o nie-

czas mokh

s.łów,

car oddala

się

ode mnie

WI jalkąś 'lliezmlerną iprzestrzeń i j.ak,gd~y

dt'cl:I1Iainna
się
między .n.ami rozwiiera~a
p.rzep-aść. Poj'l.fem w tym dnbt:I;' iż dot'kinąle:m najtajn.iefs zy'C'l1 giłębin jego życia
w.ewnętTznei;o, do kitóreigo ·nhlct nie miał

dOistęii:m

i

ność.

że

t.itracllean

..

jego

~yl

pakunki, w [eiwean

chuste.czkę

do nosa ...
Co to }est, na m~lo~ć
bask.ą... i3lk to rut:zJWa'Ć? ...
Wieśniacy i wfeśniaczJki, przyibyle z
proidu1clami wi1ejsiki·emi do miasta, otoczyfy ją kołem, .ro·bią.c uwa·.~i:
- Do ki1eszeni. .. ? Do oitwaJl'lt~ :kieszenL.? Każ.dy się złalk001i i ukradnie, oh<>ć
by nie chciał. Taka, 'Zida1e się, ~r;a
kobi·e'ta ! .
- Kiedy kładzi-es.z pieniądze do lk!eszeni, fo trzymaj ręką, ga'J)o !
- Ale:ż, trze.ba szukać!
Jakiś śledzicon i•k o żó!tej 'fwairzy spo'j rzał' na Andrzeyka z ukosa, mówiąc:
- Tacy właśnie. ,iak on kradną. ZreWszystkich cMo.pców
w11<fować maka!
zrewido 1 w.ać ! Hej, trz.ymajcie chłopców!
Przejrzyjcie ich klcszeinie !
- Także! Chtoipiec, co ukradit będzi~
sta·r i czekat, aż g-o zła•p i ą! Takich ~?Jup
ców 1prc;dzcj dziś mic;dzv de-ro ·łyml znajdziesz.! Teraźniejsze dzieci - to naród
przezorny, <loś\\iadcznny! Maiją rozum!
Oho!...
Andrzc ~ko .przoląkt sic;, choć nioe ukrndl.
Rzucit okiem w lewo, w prawo i wyślizg
ną:t siię · zrąik hi·poichonclryika. Ten je<lnaK
chwyiciit go za.rnz ia ko.t.nlerz:
- Stój! Dlaczeg-o uciekasz?
AndirzeJko p-róbował wyrwać się. -Pr zektl!oki 01krążyty go, zrewidowały, n:·;;
nie malazty, ale poturbo1wa;ty dobrze.
- Napewino już towa1rzvszowi oddal!
Jakaś pani.mka wmies:zała się, ·w·().fah-c
TytlJko na

obwiłlę...

żailośnie:

- Ni·e wo1no 1blć dzieci! Miliicja ! MililcJa !
Mi.Jicja by.la dila Andrzejka ·stira:szniejszą od 'kułaków. Podczas kiedy przekupki i ip:a,nicrnka wvmyśila·ty sobie naiwzaj.eP.1.
wy1rw.ar się z 1tł'\.11mu i rnszy;t ·pędem vrzc~
dwi,e v1IJ.ce. Usiadłszy l]}Oteim ipod .parkanem dla ,z,f.a.pani!a odde·chu, TO.z1plaikaJ się.
~rew z nosa i tzy pofairbo wa1ry mu car.\
twarz. Na!R1e ucwt .!!lód. Musfat 'J)6jść
Pobieg;t w strol1Q
chleba poszulkać.
dworca. Tu go Pet'ka dogonf.t.
- Ach, ty gltl!pcze utra.pi•ony! St6i!
- wzvwita·ł go Pet'ka. Mam cię wreszde! Do1kąd lecisz?
- Na dworzec!
- \Vy•trzyj twarz! Ty, smol·uchu !
Biedny .~esteś, a1le kto ci wtniicn? Dlacz.egÓ udekaJ'eś z ryn'ku? Skoroś niiC n·e
mlalt w kiieszeni. :tT-7...eba hY'k> srt:ać w mi-c)1

1

A.'le poczeka;,
pójdę kUJp ; ć coś do zjedzenia.
Poczem usiedli w ogródku p-rz·e'<i <l:worce:m i Pet'ka mówił dailej:
- Ja tej mądraili oczyści:tern kieszeń,
1
a ty za mnf e kii.ie dosta1l.eś.
Rnz eśrnia.t się.

- D1a:cwgo uciekaf.eś wtaściwi!e? Ja,
który ukradłem , odszed!em sobie wodtlym
kro1dem. No, jedzże!
Od tąd Pet~ka I Andrzejko ·r azem uprawiali „rzcimiQsfo". Wzięli się potem do
han1dln, :!minu jąc I o<l•r>rzodając pa1pierosv
J.trb nas ionka sloncczni1kowe (sieimi.eszki).
Nie na <l:łrugo je•dna'kże. Pet'ka bowiem
1etkkomyś1n1~m byt chtoJ}Cem. Skoro mieli trochę grosza pili piwo, kup01wali irysowe cukierki i k i ełbasę. Roztrwo·niwsz.y zaś· pi·en i ącl z e, lmali się wów żeibra
ni111y i 1kiradz ~eży.
Pod zimę icd.nak Pet•ka zaczął srmć
n;Jany na 1prz vsz lość:
- Tr w ha i1 zb ! erać 11ien iq<lze na ha'ldel w zimie. Żcbranif' źile idzie podcws
:7•~mow ych mie:-.ic;cv. Zeszłej zimy nocowalem na lokomoty.wie i co rano m1a1lem
g-ęibę pełną sadzy. N!g'dziie mnie inie dópusz c7„.ano.
Jaik ty WY•R h ·
„Skąd pe<:hoclzisz?
dasz?" - słyszatem zewsząd. A mają~
p{eniąd-z.e, można się do czegoś wziąć.
Czy znasz, Andrzejku, Schielera? Ten
ma nietv1ko mlc"z;kanie, ale i kochank~.
chodaż iest m!odszy ode mnie.
O so<b:e i swe.i wzeszlości Pct'ka nic
ni-gdy ni·e 01po1wiaidar. Raz tyilko, IJdeiiv
iaiki:ś .pan zgn!ewat się nań na ulicy i ·z;wra -·
cając sic do swei żony, rpowiedziat:
- I'le te-ra'Z takich -0bszarpanych dzi.ed! W1elikie to nicibezpkczcństwo dla
państwa!

Pe't 'ka rzekf ipófdosem do Aflldrz.ejka:

- Żlc jest. kiedy cl. ojdec i matka . z
·
gtodu umrą!
- Czy two.i z ):!'todu umar1li?
- Nic two•ia rz.ecz ! ! I
Pew.ne .!!o r·a'ZU towarzysze zauważyii
mafe,g-o chf.op·ca z na{Tieitni kolanami, stojąceig-o lt)rzed Je<lną z bram.
- Pat rz - zawntał Pet'ka - chfopiec
z dJu:g-iemf ,,„rosam i !
Sz.e~ c;de tnia, del ikatna figu·rka -0dezwafa się łag-odnvm gfoseim:
- Ja niie jestem ch.foipce.m, 1y1ko Na-

- Nadia ? Dlaczego
majfoc7,ikach?

więc

Garernkin, ibezVł?J&'lę.cin

s'tlrasznie iprze'biegty, ro~
na, iż uważaliśmy go za
kodę w naszych usilowa
cia rząd1u na nowe t'o.ry,
sjf 'WYlffiagat Moje stos
nem zaostrzyly si~ talk dal
Io it>rawie iposied..zoola lbez
jeszcze dz.isiaij z nrieprzyj
WISfPOaTl mam.
1 'Wtl"Ze.śniia 2'.giomadz.ii!i

~

sfra. wojny i ma'fY'Il,a!l'iki,
zakazvwaf uczestniczenia
braniu, a kitórzy jednak .
'Pełlnfcl solidarność.

Po dllug.ldi nandaclt
wYstosować nasitwująice

p

,,Na'.flaSikarwszy cesarzu

za ził'e misze.go odrwaiżnego
1)I'Ztedsięwzfęda„ mis.z

ob

ozy, mHość ik1U Wam. N ·

i dla nasrej nrodha11ej v·ll'\,""L~-.t'I
pokoJ'liee IJ)rzeświadcze.nie
wi.eilikiem znaczeniu z<larr~
do tego. Na ostamiem
mfais.frów rprzed;tażytliśmy
<llrwmyślną prośbę zaniectlaallll
Wie·lkiego Księcia Miftcol~
cza od wsipóh.idziatu w
wództwie arntji. ŻyWi!lfś
Qlbaiwę, że Wasza Cesarska
dzie sktorma naszej i cafej
wyslucliać. Panie, ośmiel
nie oświadczyć, że takie
\Vedle naszego sumienia,
sku'iiki IJ>Odągnąć może za
Was i Waszej dYiJ1astji.
Posiedzeniu, oibja•wi~a się
nica zidań między przewo
ministrów i między nami w
wająqnch się iw Rosji wyd
dzialamia .z.aradcuigo. W
toleirowani.e (teg-o syisiemu
że z,guihnem. Wśród istniej
noścł tracimy wiarę w m ·
./

sou i Tozmawiać z ludźmi.

d.zią.

, rząido 1wi og-ólne~;o
jąc Ooremkinowi do zroz
nieg9 nie by1oby tam mi ·

władzy

wszyscy minli:s'trowie z

"'

Car pos iadał , jak wspO'ITlnia.item - pisze dallcj Sa.za.n ow - ·zdolność pojmowania sensu nieic:Lo powiedzi.a!nych slów" n.ie
PoSi.a<laT atoli daru cz)'!tan!a w sercach l
J)O'Z'.Tlawania szcze,rości ich motywów. Nag-le je·dna:k ~mieni1, ku Ol.g-ólnemu ź<l'Ziwie
niill mi'!l.is•t rów, Ooiremlkin, wezydem mi·
nistrów, . swoJe zdaJilie.
Talk wi~ rada minist!row, z 'WY'Atkiem
swego pr.zew-0.d.'l1iczącego, który rera!ctioz wair wszystko pob i eżnie, zdawa.ta sobie jabe~pieczeńs·twje mog-ącem wynfilrnąć
sno sprn,vę , dokąd iprowadzi ipoidrwaźanie
ni-eobemości je1g-o w sto~icy w ówczesnyd1
wJadzy państw-0, we.j i żądafa ooflnie od
'Wewnętrzne niepokoje
O!kodicmośdach.
Gore:mklna aby wyjaśni~ carowi ca-tą
wimagaiły się z lka:bdyim dniem. Prosiilent
g-o, aby rovważył, że miejsce jego nie po- praiw1Clę i zarząidzLt wszystilro, co niezibęd
wi1rnno zostać fPUStem. że nfepowofani zaj- ne było dl a U$pOkojenia zdenerwowaITTia
w kraju. M1nisfro;wie byili przekonani, fż
mą się aRffida1ni odpo•wiedz.ialnemi, co
srn--orzyć
należało
cwszystkiem
p!ized
musia.łoibv doiprowa<lzić do jeszcze 'J)O'warząd, k·tóry1by •Posiadał 7,auifanie przedstażmi·e.iJSzyich zamieszek i chaO'su w we'Winę
tr2mej 1POJi.tyce kra.tu. Nie nazyiwaikm ni- wiJCieli łudu i żeby ci spowoidowałi ziblikogo po Imieniu. To byto też niel])oitrzc- żeinie się kon ieczne do Dumy Państw;1bne, cair orientowal się doskonale i w i ~ wej. Oorem1ldn jednak z.a11lcdbyiwaf ':>
dziait o kim myśla.fem w tej chwili. Poj- wszysrko.
Byiliśrny zdania, że rada minf:strów w
tnOIWa~ dosllronale sens roań niewypowiedzianych i widz.iailerrn jak boleśnie do'fy- · swojej ca.tości musi zwrócić się do cara,
kaly go mo.je s.fu1wa. Mnie samemu by.to aby '\V ten siposób wyraz i ć opinię całego
bardzo ciężko w ~oku -dalszych wynurze1i gabinetu, a nie jej pojedyńczych czto.:1ków. Do :protpoz.y cyj lrldywidualnycll.
napomknąć o in.ieibezpiccznei roH, którą ca:rOwa zaczęł'a odgryiwać, odkąd Rasputin które robiaf cairawi niclctórzy z nas, iktóre
dorwair 'się do wJadzy nad jej irozumem ; aitoli Ooremkin krzyżowa,l wraz ze swymi 'towarzyszami, nie mieliśmy więc.ej zawoilą.
Car odpowiedziaf 1pcmurem mikze~ ufania.
Na posiedzeniach tajnych rady mimniem. Doznawalem wrażenia. że J>Od-

jedyną chrwflę wtoiżylam ;porlmonet'kę d0
kies:zent! W iprawem ręk•u 'trzymatam

strów, wwracaifśmy cz
nitl 'WISZY'SCY i.rnni, do kw

chodziisz w

- W lecie dziewczy;nk!
ubrane, jak chłopcy.
- Aha - zgo.dzU: się
gdzież twoja ma.itka·?
- Moja matika p<>szta
wiasza t.eż iw mieście robi
- Ta1k, jest w mieście,
coś Uikmść. Slucha.itlo. id~,
chl-eba! Tyłko ni-e mów,
Powiedz, że sama jesteś g
DziewczY'Ilka przyniosła
ka. Zjedli, a ipótnieJ zaczęl
zem. Nadia zaprowad.z.Ua
podwórze, aiby fm mate
' któremi się trój.ka 1:ak __ .....-....
uważyta rwca·le, .iak .pam.t d
wróci-ty z miais'ta.
- Nadia, z kiim 'taim s
chlopcy?
- kh maJtk.a ipos.z.fa
a cru lymcza:siem bawią st•
pa.rta Nadia.
- l(.to? Co? Ja:k? A:le chtopcy byli już za
dnia nie myśleili o zd-0bydu
zaJthtrz zaś markmni·e z.aja
tys'kuią·c:

- Oh. co za ż:V.cie ! Pl
Na trzeci dzl·cń Pet~ka
cmerntarza, gdzie sypia11i.
- Mam interesik na
wi1teun się z kimś. Czekaj
w tym kqcle. · Nie możesz
steś nie~miaty.
Andrzeiko czekał

}eden
trzy dnf. Pet'ko .rnikt, jak
Osamotniony chtoipiec
włóczył się po uli·cach. ś
ny. Na no•c wrncał zawsze
wołając:

- Pet'ka ! Pet'ka !..
Ni!kt mu jcdnaik nie od
szra ies:eń . Andrzejka za
tutarn. Ale nie mó.g-t o Pe
Po calvch· nocach ta1rńa·t s
- Co slę z Peit'kieim s
I raz po raz za1ewaił
!zami. Po ojw i ma'tce
czat tak. jaik IPO utra·COflynl
kradz i eży i żebran!1ny.
Na jednym z .p a1rkanów,
I wiatru dtu~o wisiał 'kaw:
nej g-azetv, na które.i czyt
„Rabusie. o~ tr.z.e!l1ivmjąc
Podczas wtarcziki (strzelam
zo1Sta.r .ni1e1letni nicpoń zab

.

,,,tł1t_;4!!4·~----------------------l....ti_1d!, 39_ paidziemłka

„Niech nikt nad grobem mi nie

pomyśln~m skuflkie~ ~an; ,Najm:-

. :szv Pame i naszei oiczyzme.
-) P. Charati11ow, A. Krlo1wsze:~m.
~SaZlltllO<V.', P. Bark, książę
~. A. Samarin, ik'Siążę
tłll'li·skij.
I

•

•

!Jłtiin.

łist '!)Oda>i:sali
wyjątfkie:m hra'który ży.t w iprzyjaźn:i
wszyscy straci1iśmy te-

'.eczętowany.

&tiewa,

em -

Z

in dąoiyil z.a wszetfilcą cenę do uMloJaia Miikotajewi.cza. Zdotat
ć carową że wiellki książę żywi
ebezpieczne, a nawet dąży <lo za, tronu. Ca•rowa mnll!Si<ła Mikotapodipisania delkretu, mocą k!tórego
'cz zosfat odwoi1'a1I1y ze swego
· a dównodowodzą,ceigo i nńano
a:ezelnym namieisitnilkiem Ka'lllkazu.
btędy. wyik.aruja,:ce ZUI>elną
ć. popełnił szef sZtabu gieneral-

zkiewicz. Me przyj.acie'le RamnieR zfożyć to wszysit!ko na karb
ewicza.

tern paoowalo w Cairskiem Sioonani:e, że uka:zainie s'fę caira !la
il w po.ki, zmieni d~

na

fronoł.e.

1.aOOW nłe wąfpi .anł na ctiwię

e cesarrzowa wierzy.fa rw
'eżkidJ oskarżeń,

ipra~

lrtóre o~t.aczają·
opaci 1 iutryg-anci podszeiptyw:aH
. ii owe oskarżenia odnosi•ty ~ię
rodziny cairskiej l to maiże najego.
wa sita.fa się bezv."Olnem narz~' a11,iero.wiczów. Widzielli Olfli
w
intrydze g:!ówną spo•sobność wyDOlożenia na s1wodą korzyść.
" yjeźdzfe caTa n.a fr<JITTtf rozipocząr
tych lud:zi szczęśli1wy olkres podń, intryg- i zalotóy,·. które w Catiole znajdowaty 1noda·tny g-ru'tlt.
zalatwial wsze~kie nomi•nacj~
ocy carowej. Car sfal zumetrn.e
nym W'!>lyiwem swej maTżonki,
awia.t ie.i rzeczy, które stawały
ą Rosji. Żyijąc :zda!l.a od d worn,
.Polu, zaabsor1bo•wany zadaniam",
I·ąt na sielbie, nie UJmia~ slę ju!~
ięcej rorjeintawać rw fnittrygach
zas przesiedlenia się carn do Mo, z~ada smutnej pamięci olk:rec;
la się rządu i n!eiwiaryigodnvch
najwyiszych stanowfslka1ch. One
kraj w T'OZJpacz, dys'k:redY'tO'W'aity
.onarchizmu w oczac1h ludu i do1!~ ~o unad!ku dy,na·stję j pań
YJSk!e.
ROm-łcz.

-:o:·---

Po zamknięciu

Ynarodo,»el Wysf!WY
nictwa Książkowego.
(Udział Polski).

(l(oresoondencia własna)

Lipsk, w ooźdz.ietmillru 1927.
zamktiięcla w1ys.ta.WiY zdohmilctlwa
·e~o (wwtawa frwa~ai 18 'fygo~

'
'
s1e
n1ezw·vkqe
wo1czvścre. Zek~miisarze p0Jszc21e~ó1ruvtch dzfaan1cmvch, m.aw!;e WJS'ZY'SC'Y' diyme..
IIlmeów I w~dkic:h blfflrolłldk :Il'lleOr(l)Z wielka iifo.ś·ć a1rm'tiów !&'a-

Jro·,...,..„st·
••
·~u" .OSC

z.a~ai1t

PIH~tze:s

wly-

of. Hugo Sfofinert-P.ra.g fPII"zeaTIÓl'Jbrazu!a.oe-m cały l!J!['Ziebfeig' 'felgO
Wz.edsię'W!'Zfęda alf'i'ys~g'O.
2lllaczenie WV'Sfa'WY dla irozwoiji.1
1

zatz;naC'lafac że wsipaniruf'Y' reMOJ)~1!J!StvCtZ1111·e nastJr(Jti'ć wiszysflJmw dobrej i pięknej ikls:iąJżlk.i,
:S UJ>il'dku się kończry, a roiz;po\V~ era rozw{)·iu. Naisteionife l!liad...

~ka

nadchodzącą dwudziestą rocznicą

oo

ab.wili, rw !k:itórej 'W
S!kake mOŻono
docze:sine
z największy.eh
twó:riców ipolstkkh - Staniist.aiwa Wyspiań
ski.ego (1869-1907), we wszeclisilrornnośd a'Ii'ystyC2'11ych Uiz>doillnie.ń godkiego st'ana.ć obok 111ieśml-enie1nycll. mi.s'tTzów Odroid•zenia: Leooar:da. De Vind} Micha.ta Ani·ofa; w .tedme5 osobie 11a'tich1t1ionego ipoetę, igenjadinego mafairza i notwycli dJróg szuk.atfącego dirama~urga. A przede:wszyis'fkiem n~·lego 'b.air1łlu czitowie!lra. k'tórego męczeński bez:podzi eilnie S'ttri;bie <Ra
Ideaitu wświecony żyiwo~ ibyJ zaiste nattpięllrni.ejszą pi.eśrI:i.ą Czy.nu, jednym berr-oilczn:vm raipsO<Lem Dooha, wydzierają.icego
U,ptyiwa 20 lat

g:r()łbach

zasiliużooych oo.
szczątki jednego

gę śmierci.

Jest wśród wydainych :z ~ej
S'P'UŚCi'ZnY frngimentów, rza<llki
w rtwór-

czośd

WY'S1Piafrskiego,

nieJ.uil:>i.ącego pisać

S(lft)ie, wiersz u.rycmy z mtodzień.czyd1
~ p0cbod.zący czasów (1888), w któ-

o

rym dzfo:wiłęttna'S'tolelfui, a więc dopiero· 'f!a
:progu żyda s;tcjący J)Oefa, ·w przedz!wu:vm jlasinowidzeniu przewiduje zmaczony
mu ci.ęiki dos i tiragicz.ne po•słattmictiwo:
„ ...żem byt w 'fych gronie
dttahów - co zaród śmierci IW\ ronie
noszą, ich cWlł:a w cierniowetj iko1T0tn~e -

co jedną :Dra.ca., ciąigil'-ean

• • •

5
·

„O
n
o
r
a
t
e
a
I t i s Si m o
f"'
zgonu

•

nisltrów, kfórzy

wdziekowiafl' ong-.am~za. wv. a S'OOc;ialLnlie PreziesoWd
·•Prag i 'W! ęic.zyił' mu ipięk
z ~ rizeźbit01t1(\ll iprz.eiz zina

płacze".•.

--:::--

N. SziczerW. Schar-

wielkfan byit W;I>tyiw Rasipuitina na
dawodzi fakt rnastę.pujący. Kledy
ro 'J){lldpisantu 11aszego •l1situ do
zy:liśmv go
przez marszałka
iego Benchendorfa, o.c:Lbyila się
fami1i}na, w któren lbra~ :też

a. .·_

1927 f(_)Tm._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

!p1"1.ez żyicie świeca,

paśiwięce.niem

p o e t a I''

Stanisława Wyspiańskiltgo.)

go wwwairiiem", modiąicy się o ibtogoistawień·stwo Czyinu. Uryik w 1I1iezwy'kłej
muzycz.ności swego wi·e<rsza, w beZJ)o·
śred.n.ii01ści 1 sile oczUJcia, najmnie.i Jednak
i7J IPOtŚród WSII>Ókzesnych ,poetów osobisty,
zostarwił zaaedW'ie garstkę wierszy łirycz
nyiah, ale iga:rsilkę 'J)eiret, jak Olle bofośnie

dumm e :
,,Niiooh nilkif n.ad .grOłbem mi n'fe p:lacze" ...

Poelfa w W~i.ańslkim byit 'SIP'I'Z)'ttnierz'O!Il'Y z dramafur.giem, drama.itur,g z mu-

zytldem. Jako drama'tmg IJlaJ!'ZYll o sewoir:zeiniu opeiry po1s1kiej, norwej, j-alklej Jeszcze nie byto. Szedt po drodze ku zrealizow.amiu wa•giner{)IW'skiiego .Jdeailiu .• arcydJzieita iprizys'Z'lości", którem miał być dramat muzyicm•y, z harmoniff!Ilego :zespoknia wszecli s~ (.poezji - muizyiki ip.laSityiki) poczęty. Chciał zilmdrnwać no·
wy te.a.tr 1Poilski, wyziwollollly z do'tychd1.:as0twego szabloaru lkosmoJP(>il·lfycznego,
't>odlniesiooy do godności świ;ąifyni naaodowej. Teatr - amibo.nę, z !której mi.alo padać ,.grzeclhów jawnyiah" oskarżenie, teatr - k<>:nfes.iiOlllaJ. ro.z.trząsający s.umienlc
rui.rodu. G'WOli zaitarigarua sumi·enia. l!larodu 'Pisał Wyspia.ńsiki swoje dirama'ty - mi's'ter.Ja: .•Wesele", , WY'Z'Wolleute", „Ak:ro(J}Ollis", uJ.a'W'Il.iau".a;c w niich 'Z'lo, pi ęitnując
ktams:nwo, zaws'tyidz.ając matość, wo.Jaj ~c
o wewnętrzne doskOl!lalenie się, z które-

„Oto ura.s.t'ai tmatnmn cLo sali
gdzie szt'Ułka. dramat. arlymn są
d:zi i takie bie.rze nuty, że jak na wędę, sumiemia na wiier.zic:h wydolbyiwa" - •powtórzy WY\SIPia~l za Sz.elkspfTem, i.;.tooząie,
że „p.r1'Lez:nacreniem 'teafm.1 ·jeslt Stl'llżyć niejałko za źrw1erdadito m.fu!rze, !POG\azywać
jet rysy, zfoŚ'ć i żywy jej otbralz, a św!.atu
i duchowi wieiku postać fch piętno".
Oto s:pol,ecZ1I10 - moralne zailoż.enl.e tealfru Wysp~-0 i ~ rwyj1ści.a je.go
twórczości d:rarnatyczno - 'Pisarskiej. Poe·
ta sta}e się fuibaj nauczycie.Iem, osikarży
cie[em i bojorwnikie.m w wie1ikiei roz.pr::i ·
wie, która na IP'!'Zesitr·.zeini ca.tych wiekÓ\'.
o duszę pol'Sl'k:ą się toczy. W roz1prnwi":!.
ikltóra częśc1 owo zosfuła :rQizegrnna atle n1e
'W}J1grana ootaJtec~nie, stąd ilwór Wys•piań
skiego za•chow.a.t f'lietyillko· hi'storyczną war
tość dolku:mein't'll, jako „krzyfk: poik:Ollenia"
do przesZJtoścf ijuiż na.Ieżąicego, ale posia·
dsa 'W'iecroie ask!tuaJne, żyiwdtine m<l'cze·
cy CZ}'ll.
sądowej,

nie.

W'ie'llki poe'ta i gemj.a'Lny dramaturg byl
genja.!ny:m mafa.rzem. Pomyisl'y ma1a:mk:ie i poefydkie ik.rzyżowa·tY
się rw Wysiplańskim i oddzia:tywaty nawza:.tem. Niesamowffe w swej gro-zie, ale
W\Strząsające pOltę,gą rwlz.ii witraże
wawelskie znajdol\.va.ty poety;dką e!kSipozycję w ralJ)sodach. Na mrocznych murach
fraiDCis2lkaiJ.Skiego kościoła z ipod pędzla
równtOCzeŚllie

kr-ótko. gasną prędko
~o doPłero .J)CX.'lZąĆ się może iw~:iaJąjak kiwialf lZ'WM'ZOOV bólem j cie:ripie..
ariysty zakwitły w bairw.nej po~ichroanj :
nklm"~te Iąki 1ill!j, iirys6w i ipo!nego kwiecia
Spe:fntlo si'ę wszystko, co SIPel'nić się
Nad clJ.órem zasię w blaskach za.chodzą
rniafo w tyclJ dwóoh dziesiątkach laf (1837
cego slQńc.ai rozstonecznit się w mo'Zai.::e
-1907), od wyjścia ze szkoty ku samowitra.'ŻU Bóg--Stiwonydel żywio.fom T0
dzielnej ipracy, IPO chwilę wzed~esne
kaz.u:ją.cy. Wittraże, polid1r-omje, deilwrago Z.go?l'l.1. Spetntło się w cią.glej praicy ;,
cje 'W'!lęiVrz, -p.omysly do deko.racy.i i ka·
ipoświęcooiu. W tirwdzie lk:rwarwym! W
stimnów teatralnych, poirtre1ty, oej-zażc
męce u 'va.lee!
W walce przedewszystir:visunlki - oito waż.niejsze ;p0zy.c~e twórkiem! W wake z.e sOibą samym i z·e
czości Wysipi.ańs!k'iego - plastyka. Jeżeli
w.s.zystkiem <looikota. W mocowaniu się
d~o dodamy po.mysty urządźenia \V111ę·
ze śmiercią. której widmo r:zmcifo !IJ'O!!!UrY
ftrza (Dam lekarski w l'Wałro\vie), iprojekcień na pogodę męstkkh lat p0elfy. I z
lty aircMteiktonkzne (o<loodowy Wawe11J
która lamar się dluR'o. a oiezimoroowan!e
- .Ak:ropCJllis). trosikę o estetyczne wy1podo ostatniego niemał tchu, gdy w straszsażenie wY'dawnictw, a będlziemy mieli O·
liwej ikaituszy efa.fa i ducha w-y1rz1.1Ca'I z
braz WS'Zechstro1tmycl1 mdotlnień i zai111:tesieibie coraz to nowe .pO!mysly, coraz ro
iresowaó airfysty:cmyich tego wielkiego
"WS!PaJl1ia1·s.zych dziet. Aż 1przezwyciężyI
ftiwó~Y. którego 'W'Słpó!czesny este~yik anśmierć w nieśmieorteilności swe·gO aniy~iełl..siki łfon't1y Carter- mia•tmje „najlba~
sfyiczneg-o tworu. W ·porvwają·cej ipo'tę
dziej zadziwiają.cym genjuszem, jaki1ego
dze !J}{)e1tY'ckiego słowa. Vlfe wstrz.ąsai<\
Polska lkiedyikol1więk wydała."
cy.Clh do .gtę'bn 'Wi·zja.ch dramatyczny<:h.
W lin}L f barwie obrazów. W momeritalZaiprarw<lę niedługo będziemy rnu'SleH
nyioh zary•sach arc'hitektcnic-znvd1 pła·
uczyć się :zir·o zumienia Wysipiań'Sikiego u
nów. W nowe.i. ceclrn.ia·ce.i je.r:o każdy arcudzozilemców. Jak dotąd 'bowiem, ni.c
fys·tyicZ111y wysHek. che-ci z<b1iżenia Piękna
nie uczwiiliśmy, aby się z;1bl1żyć do je,go
do Czlorwieka! Z gfębin swe.go ducha!
ft'wom i zddbyć []ta w~aścirwe ocenieinie.
nowe formy do żyiciia ipowo·fujący. Bu•
:W'}'Śp.iaflsiki - poe'fa niefy]ko nie zosfal
r:zyicie! i o<lno'Wide:I.
n.aileżJCłe PT'Zez nas :pnzinainy, ioc.z 'J)r'Ze·
Poefa: atifoir s-pi•żową mocą ,.Kiróla "
ci1W1J1<iie, raC:zet.i zaipoz11a111y a naweff zlbagaDucha" pobrzuniewajacy:ah rrupsodó\v · LiJjana Harvev, znana artystka filmowa, te<llzowany, u ogółu zois'ta.i'e coraz bar.,Piasta".. ,Bollestawa Śmiafeigo", „Kazl-· po swoim ostatnim debiucie w filmie dziej ipogirzehaf'ly w niepamięci. A Wymlerza Wieilikiego". Na1\cih.rniony ipsa!mi- Eichenberga - została .zaangażowana S<Piań!Slki - mafarz?, a refomra.ifuir teai'fru?
slta organową fugą hy1rnnu .. Ve.ni Creator" przez teatr „Astoria" na kilkutygodnio- Zaled!wie wioeirny, że byil, a nie wi'OOI'Y 'kim
we wystę'py tanecz~e.
co jeSf ,,111a.ro<lu śpiewem Ducha ~wi:ętebyit, an-i oo 'llaitn w sipu.śdźini:e ipozostawlit.
7

nego atr'6ysffę ~arsłde~o·. OOa, prnhar 1.1Z1n.awala grairii·c, i Pomimo Sif()jżierufiai s;ę
na k116rvnn uwieicznioine zos.va1Pv heniby oe-rnz1urv. potrama wzniecać i roZ'Wfi'}at w
ws·zy;s1t1d!ch 19-tu państw. bioraic-yrch 1.lidzi'a·ł mtodiyich oo'.k:olenfa.ch d'l.l•ch.a ntoood~1eiglo
w w::vs.ta·Wi·e. w te:m 'b. P·ie!knJie 1ma1rysio1Wa- ści i dlążeinfo c:Lo wo1lnośioi. N~e moż1e mów~
n:y or.zieir 'PO[silc~. potritJret Sf.eiiiI1lerltla oraz herb ca przy foj okami nl.c ws;pomnietć o wd~ę
LL'PSlka.
cz:no·śtc·'· ~a.ką Po~aicy ŻyW1~a wiobe'C Lipslka
Up.oiważnfony mzez kottnlisarzv Z1atgra1nii wi1ellk·iie.g-o wiyda1v.-icy 111Dslki.e!J:?:o, Bro1dkcz.nyich, w imi1eniu r1epre.z.e1nf/Owainyiah aua h<łlU.S•a., kif.órv w dkires.i1e niajw~ękweigo S!rO'">iJ11Sltaiwiie 19-tu pań·slw P.I1Ziemówitł' pio żerJia się cenzmy roisv!?s!k'iieó s.iTwoirzyl w
, franicuslk'U ·~ rniiemieicku lroml1s.aJ11Z dzrralu iPOł Upsiku wl.eil'ką 1J.ilblji()1teke kJJJasvtków po1skfei~o ip. Jakób MortłkoW1kz. Po1c!Jn~6stt on
skTtC'h. obef,imur.i<1Jcą dzielfa wszyisit1k·fich 1!lła
nLez:w,ykfa do111i'ostiO'ść 'tłe'.i w1:ma1nPa:fiei.i reia['i- szyic'h wi.e;lik1!1ch p1lisa·rzY. tyich r 1oma.ntyków
z:a.Qji s101Jh1dla1nwch ·WYsiilków &for 1i'nlteiWu- któ!1zv raw.size s;tiOOyłi id1ei n1iooodllieg;tości
a lł11yioh u amsfyiczniyich marwrte ~o Potsik·l i w10dnośof ludów. Za Pomyśliność
śwniaira.
mi:asita LiPIS'k•<ł! i rorzwói dobre~. .pifęilmej
if>oldiezais bankiiieil!u komisa1rtz di~ialt'UJ pol- k1siązki. k.rnew•iące: te w1Tiel'k!i.e hais·~a.
s'kieigb P. Mor'l!loolwlłcz zabrait gifos pK:>iwltór- wzniósł p. Mortfkowmcz k~emiilah w ręoe
nne; 'Wim .r.aiziem mówli'l o maiaziem1iJu K.ś1ąiż nadkoim~sairza Lfpisika.
k1l w dlzi.eijad1· naroidłtt plOJISkiieigo. Pod<z:iie!IX>„Xereini.gung deutsaher Buohikiinstler"
nv na tlrzv wboiry naród Połl'skj. żY.t 'Prnez :i.ajwiększa w Niemcz,e.c1h org-a111izaJcJa, tą.
'Siro [a~ PinzreszJo p1old ~rzemar iróżnienni rzą czą1ca ,girafików i airtvs:t6w zdolbnllctwa
diama plO~!:tły.c.z.nemi, zrhus1zO!llV do kQirzy- ksia1żkowE"go, na wa•lnem z1gromadzen1f'l.1,
~iia:nla z trzeah róż:rnvch ·Dra1wnd~uws.tw. na- v:d1byfem z oka•z.ii wvstta'\v•v
mia:nowala,
g-iJnaóą:c 'Sdę dlo trzech róż.rnyrch .sy-s:tiemów
.ia:ko c121tornków •kiorc.<S'P'°'i'ldentó.w. cz1:1eirech
giQl$1))101c:liarnzv1Ch wvchowwiaic m:t01dlZ1i1e1ż w Polaków. mia1r..t0wki e ·: Wit Sik01czy1m;a,
trzech rÓ\Żlnych szkiofa1ch. w lk't.óry•dh n.a:- Zyigmu1n ta Kamińskl.e·g<O, Zoi.ię Stlr'Ytileńską
Wie'f rozmawiać po ool'S'ku ni1e woł!Jno byil·o.
i Jakóba MortJkowkza..
Jed1y,nie ł@iąli1ka poil6'ka·, jako ma:te:rja'loWa.W k1siędze r>aimią.tkowie.i. kłtóra ukaii.e
cia ducha ooasiki'e.gXJ i k'!t'tUJry w1Slk.~ej, rufie sk z o<kaz.ji wyistaiwy„ Fo~sika besdJT)e baJr1

dzo Powaiżniie uwzid'edintotoo. PorwSibaij:e
mtedzyrrairod.O'Wle archfWUIIn zdolbnktw:a
k&iąJżlkoweigo. k'tóre odeLg-ra a:oile sfa:ł·eLg'O
ląJC'Z1tlll!ka międz:v a.r:fyśtamJ WIStZYstkiich fora
.iów IJ.ml'tlbu!ra1m'1Ch.
OlJiverr Simon w Lomtd.YlllJfie pirz}1stęip1utl1e
do mornume1ntalniei.RX'l wydawtni1ctwa Th~
P·nI..ntilrng ani otf t'O· dJay. (WSiPóil'cz1eis:n;a sztuka d!rukars'ka). w 2~ch tomach (m. b. Ameryk.a zamówif.fa 1.000 eigzemofarzv tieg'O
d'z!refa.). Tom 'J)'ierwszv będzie poświęcony
Ame.ry1ce i .Airug!~l. Dr. Rodein•beinr. kusto1sz
d1zfalt'1U wy:daW1nictw oaxlobmv<ch 11ajwlęik5zoej bi!bl~o1tieki niemi·eckiłei De'lllbs1che Biicherief w Upslku opracowuj.e tom II. p,ośw,Lęooruy krai.iom euro1
peisikllm. Po1lska bę
dzfo bardzo powa:ż111te UJW\Zl.Rfodniona w
te:m wv·dawn.fictwle. Komisall"z pl{)!Ls'ki dostariozyił' )1.1!Ż <Lr. Ro:demrbeirg<>w'i matterja1tów
od.n101śn::voh.

Największe

muzeum dirukar•ski·e n.a
św1ede. muze't!m Gu:fon:berga w Mogunc,ii.
dział wvdaw.n~ICt'W oz<lo1
bnvch Dew!Jsohe
Bii;cheireii w Upsku, pań•stwowa bfalljotdrn
w Monaahj1UJm o.raz pa.ńs'twowa bibljoteka
ar.tv1SW.czoo w BerJiiinie zaklladia~a sekcjie
PO'ls!IDi·e.

P.

•

•
.
zaipomnianą mogiJą w dwudziestą rocznicę z.gonu przyszło zroibić rachunek sumienia i Oibliczyć,
i;ro/b1t dla
nas On jeden, a co zrolbl!Hśmy dla nie.go

Gdyiby nad

co

„my" trzydziestomiJ}cmo,w y nairód? zaiste raz 'PO raz bij'ąc się w pfeirsi, musieli•byśmy wymać: zapomnieiliśmy,
zawlmitllśmy, nie zrobiliśmy nic lub 1praw·e
ty.le co nic. Nie spelniitiśmy swego <Jbowiązku i to po<l każ<ly.m wzg,lę<lem. Nie
spełnili go krytycy i his·torycy literatury.
Wszak nie została dotąd 11apl.sana lbioigrafja Wysipiań:sikiego, choć żyją jeszcze ci,
co autora „Wesela" znali i w Misildc:h z
nim pozosta,waJi stO'sunkach. Cóż dopiero ipytać się o monograf}e, tra~u1ia.ce <>
Wyspiańskim, jadro poecie, jako mafall'Ztl i
dramaturgu, na podstawie lktóryclt dopiero mQog"Hbyśmy się z.dobyć na SY1tJ'teityozmą
ocenę catoks"Ztaftu je.go twórczości! L~z
nie jest to w·obec Wys·piańsklego grzech
11ajcięższy. Są jesz.cze gorsze przewinienia.
Oto mimo upływu 20 lat od śmie:re1
poety 'nie zdobyto się nawet na zblor0iwe
wydanie je.go ,,Pism", bez 'cze.go jakże
można mówić o żywem z ;przeJkazamą nam
s·puści. z,ną obcowaniu i teti SIJ)Uścmry nale·żytem ·poznaniru?
W•prawdzie t. zw.
. Bibljoteka Poffska" rozipoczę.ta przed
czterema laty druk rpierwszej zibiowwej
edycji „P:sm" Wys1piańS'kieigo, aile już ra
trzecim tomie utknęta, talk, re catoścf przy
pod0tbnem tempie wydawniczffill, 3JI1i ta
pór wi.eku niema się co spodziewać. Że
b v ied11ruk ipomyślano choć o onmblikowaniu tego, co w pośmiertne.i spuści·źmfe pozostaolo niewydanego (m. i:n. obfita, arrcycielkawa koreslJ)Ondencj.a) 'lulb oo ogtoszone IPO perjody:kach ~·esit dotąd dla szerszych mas czytelniczy.eh niedostępne.
Wszak są ·wśród tych rzeczy takie ,p erty,
i.ak ·przecudowne sceny z ostai~niego dramatu o „Zy:gmmtcie Auguście", ja[{ pierwszorzędnego znacze:nia d.!a
wyjaśnienia
ideo.Jogji p0ety rrupsod o ,P ! aście", utamki, raipsodów o ,Jlenryku Pobożny:r.",
,.Swiętym
Stanis·ławie",
„Wc.myho:rze"
itd., itd.
Przvp01mni się przy zestaiwianiu tub>
1euszowego bHansu zaniedbań i vrzewinień s:pr~wa wspaniałych witrażów wawclskkh.
haniebnie
zaiprzepaszczoTJ.a.
przypomni się monll!ITlentalny ;pamyst Vi.'awelu - Akropolis, odżyje spraw.a oddawna daremno projektowanego Muzeum
im. St. Wvspia!lskfego. a przedewszY5tkiem sprnwa s·pecjałnego na wzór wagnerowskiego w Be:vwenth - Teaitiru Wv-

ł.6dź,

30

października

1m roka.

--~-------------------------------.....1. 1

Howa Polska, jej duch prometejski i rola ~ra
W alka

teraźniejsz~ści
Wvwiad z p. Cezarym

w) Znainiy .f Wyifu'a'WIDY klr:yttyik ł prelleR"Ollitl P. Oezau'Y' .Jellllrenttro, 'kitórego1naidler dle-

kaiwe u.ięcl:e 1.l'Wagi na .temp:t: „O &i5f.e1sz:vm ParyżJU i· d1e1go pirą!dar.11 w.spótcziesruyiah" \VlY.POWilcid!zfaJn1e nJeidia1wno w Mile!iskied Ga·lte'I'jl Szt·u!kf W'Zbud'Z.i1tv wiełllki.e za-

interesowiaU11lle, ~osill' będ.<11C 'taJmiż.e z;imą
w Soirlbonie odcziyt o PoUisre. ~n'Trżiejj za.mile.S?Joz.amy 01P;indę iedineg-o z nadbarolZie~
ww.ażnyich

pi1sm francuskich. „Corrnedie"

o tej prele!ktji.
Jefiliby zaipy~.no Polaka: „Co rrryś'ft o
F~". od!parliby bez wąltjpmiai: ,.,Sąr
dzę, 1Je .?est to kraj w k'fóninn wJle'11U hvdrzi
-

o

przyszłość.

Jellentą.

,.W ~ nkmla jllŻ tesknoll. st<>dJy-melM11Cho'P.ii Qi()(pin'ai, kltiór-y ~
dla n.as łi - fyrko artystą fO!r.mv ~
nie;, Mo'u 'vrt'em polskrm. Wita~e!Il1!li!cren1
· p.rziez Debussv'e!];o, komPO'ZJYWoll1ZV1 msi
w11oo~ą do muzyki w&ry n~eslkońoronoścl ~

s:xyitfu,

wsrechświalta·

Nlle nia~e.ży si e dzii'W!~ 1.e
deirnora.Jizulie 1umyisty i że afisz
zmu" chlr o:nf ·tfiull!l'Y' n1toeltycli p
!71V' fil'oczą, się dolkol'a $tiel'dy
ckiieh. Pows'ta{je w.idu .mif
mato ipr01wtiztlW.ycl1 'łałe!ttów.
Mamy .i•ed'nak 1pewne na ·
szczai w pOiez:f-; d·eśłi za.cy,toiw

'J)Od~ d;ążiooS'e ku
ba.rwie, na sllrufek łm~
fraincnsk l,e,g'().
„W Htieraifu:rzie - rozkwńlt i:!~
.ia.k 9ta:nf;s;lla,w Wrysp.!a.ńslci" olbrmim, oczie.lruią1cy ~dzi1ny, w k1:6re.i zostaf1111e pQZ:nany i p.odiz:•wianv przez caf ą Bu:rooę; l~
cv w Sl\Yleim dzfeft.e rzeźbę, poez.i.ie. tea!W;
p;rzyw1raican1'1!cv trage1dje R'f1e1c:ka oirnez diu~ha chrreścliańsitwa i WtZlruioslość Noi!re
Dame w Pairyżu... ObjaJW~en~e maszietl :rais-yi inias1flal)e wiraz z faikfmi J;>i!S'rurz:ami. jak

• W 'lTY.afairst'Wie

śwdavl!u i

wala: „Niech żYi·e PoqSJka". nf.e z<liacrąic sobie 51prarwy z ile:,g-01. co m6wli'.a.
Taikile jest PO'l1iiie'kąid uj·ęcle myŚbii wyr.aiżonieli 'Przez ,p. ~O· Jrehlett1Jtę J)(Jtl..
cz.as ~ od1CtZytu inia 'tlema·t .Jdlelaifiu Po!15ki
wspótcresne.i", bairdziei Jesz,cze roZ1\v:iniię
t1ei JJ(l-dcz.as dilu.trie·~o· wywi.aid1t1. w kitórym
przewodnia myśl o z.'b!Liż.eniiu PraJ!lJC.ii• ~ ~ 11"
s.kl byiła nńerednokrotniie oon:usz.ami.
P. Cezaa::y J e'JiJen,ra 1.l!OO!ewia nad fum
że myśl fra'!loeusika ciąg.le .ies'Z!cze czerpie
tema-tv ze źrMclt rnswslkkh. ,,wiielllkid1 1
t>Otę'ŻnfYICh z cz.a1
sów Td!s,totiÓJW! ,j, DolSIVO!iie'W
skiah, a dzfś omal z:wpe 1łlni.e •\VIVIOZeu-\JXłr
n;ych". a zanJtedhurie oolskiie źiróditia .• wirzą
oe en.er,g<ją i r>ełne n~ezwvkilyclJ ojjja1wief1".
Dwa te kraje: francja i Po,JiSka, wyda.}ą mu sie jeidnmk p1
o•la1czone ws1pó1nym
zwi'.ą;z1dem inltetlieiktualiwm.
Prarucła-. P- Cezary Jelilenita :ma ją jako kr.vtvk. który w:eJ.e lat sWTYcll stJudj.ó w
pośwfeci.l' jej Wterntmze i fiilozo.Hi o<ltdaaąc
z pewną P'reodylekicją po,ię-cie „en" prnmerelis!kiej" 01btj,rnw~oil1led w dzlieri.ad1 Rewohl'Cji, !kńlór.a. wedt~ ruiiego. cLaila ż:vteie Prometetl!S·rowi w świe.cie d'UJCihow'Yl!11 i zaJlllldmJta j.ey;o Votomkaml t:aita, .E'UlrOP'e XIX-go
Stu•Jied.a.
Genjusz Polski wspótczesnej jest jedn(yrn z owiyah potomków. P. Jelłlienta
określ.a go mi.anem ..WrO'ł;a s.ooozynlru i
sybiatryltyzmu, <>żyrwfoneiro <lochem pr<>meltleljs'kitm". Z ~enouszem francUISkim
l>eu;pr'Zecz.nle łączą zo zw!iąizki od CPoki
r0'.I11.Wlit'yzmu - ocikąid Słow.aidldi WtYlJ:aiwil
spi.ańskiegO.
glębolklle attliruLogtle między 'tlrad'ytQjanni spoAutomat sprzedający chustki do nosa
Oto zaniedibania, które winnfŚlmy odro· lecznemi obu nairod&w.
blć. Oto drogi, któremi mamy iść ku
Czy Jud,i'.u:s.z St<>wacki, Airchfune<les mi- ustawiony na ulicach Londynu, oddaje
niemu. Zbli1ża się s]JOs01bna w diwudl.,,ie- stycyzmu ·i metafizyki 1Poetyokie1j ipQprze- przeziębionym i zakatarzonym obywatestolecie zgonu (28 Hsto'J)ada) 'J)O!ra, aby dn.lk: Berg"Sona w sw:ej t'ooirj o SJIJ1ryf:ua;l,f- lom, którzy przez zapomnienie chustkę
prz:v1pomnieć Pols·ce, kfm byt Wys:piańsk
SttY1CZ11ei .genezie wszechśw.iata, wi~-z do nosa zostawili w domu, lub w biurze
i aby slj)facić 1Ub przyina:jmnie\l zacz'.\Ć nowej sztuki JJ(letty.okiei nłe zlideinltyflko.- i po godzinie 5 w sklepach kupić już nie
mogą cenne usługi.
spłacać krzywdę . .iakąśmy jego pamięci
wat obrz.edówi drn~dów g-a.J'J.mskdlch. z ma'twyrządziJi. Nie trzeba na to urzę<lowych
dmiieniem ba.rdów po1skkh?
parad, wyuczonych mów i lez :zmyślo
Slow.a· p. J eUen ty da.ją jaJklfeś szc1Je1gótnyich. Lecz trzeba jedynie żywego z ży oe 'J)Olączenie entuzjazmu i abstirakoji.
~silóJskł. a naslfwnae Wlad'Y'Sła'W1 Rey.
WYITTl tworem dbcowania.
M~ jego napięta w kiieruniru n!i'.eiz:wty...
Onar.ate aMissimo 'J)Oeta ! Uczd.tmy klości f wY01hrzvrnieirnla za:wdeu-a w s'to- mo1mt, o którvm n ~e IJJ(l wtfem. że 1eSt mJ\Yii ęk.'S'zym P<>\\<i cśc:o,plsa. rzem. •Ie.cz rapamięć Zmarte,g-o Twórcy! i to R'!"Otna.dwinilchvie bo(g"aictwo tcrmmów rnaitl!}(()iwych
neim uczestt11i1ctiwem w cyildach 'PfZCdsta- i „i'ZT!1ów". k'tóre klaisy.filkuJJa się S'y1ntieJty- cz,cj p.~1erwiszym między równvuni sobie.
wlet'i teatrn1inYC'h, w 'POra:nkach recytacy;- czn.ie „w ramy, jak rói PSZczól' w ud-0S'ko„Tak istotin.le P<J'tG~ny, cudowny W'Yn~"Ch. w pokazach dziel ma.Jarskich. Tą
kwilt
życia fnfule'ktua.J11t>g-o p0iprze<l:ził la~
nado1nym ułu. Lecz wvmo\va jeitro W7m'l.aosobniczą konitemplacją Jegu .tworu. Na\\·ojn,v ... "
.l?;'a się I stare ba·rdziie j .przystęp1ri.11 i ok1reś'1o
uczmv si.ę .g-o i·nać, cenić i kochać! Nie
Czy \\"Vkw~ t 'tien przeżvl ją?
c.zekajmy, aż go <lila nas ,odkryją" obcy! nai. gdy o:pis'l.:lie Po1lskc dzisle.isza.
Odnat}dźmy g-o sami wśród sfe:bie i w sO··
,l\\JĘDZY DWOMA NIEBEZPIECZEŃ~
PATOS ŻYCIA POLSKIEGO.
b:e ! A wtedy duch jego ku slońcu szyibuSTWAMI.
jący. rrrzywotany z -powrotem ,tą morw~
- Polska·! Olibrzymia wJdowmiia, w
Krvtvik systemu pro1meteliski1e1g-o ·wmi:i.
;eg-o włmną". zaimiesZika może mi ędzy na. ktmej żv.ie się w atmosferze itak pe'Jnej
ntl. .ipoLlcjmując ·po raz ·wióry ten trud, co drama1tów, że gdzie inazle.i żvde wydiad·e się 1 zastanaw!a dość dług'(), zanim odporo:o zab '.ai."
\Yiia<la:
się bez.ba·rw~1e. Boh.a teww!iie i mieirnofy.
~ajmund B~el.
;.ak nigrjzfo. Samobó'.istwa. zbrodnie - WOijna zlęboko WS!trzasnęla· Pohs:ką.
i. wimi<Jiste pośwłęiceni.a. Wairszawn J)ilePoruszv1ta na~:irf...szie wa1rsfwy Si'POtecz,~
kto za:wi§ci i 'n.try~. mi>CltSito oku1urtm1e, Lecz stwa i pow1ola1ta ie na oowl·eroz.chnię; a od
zairazem za1Chwycają·ce, gd1zie w~d!r) sdę góry arż do dna diuch niowe~o spoteczeń
sceilJV następUJ.ją1c·e:
stwia nie pa•si.alda odoownednika w 'Europl.e.
„Mad. Le.g<iOnv P:1łisudsikie~o vadiczas choćhv zie wzig-lę.ciu na swe oołO'Żien~e t.rerewX>forej: na uliicach miaislta. Kute ze świ GJ:!•ralcz1n f ' po'1itvcz•ne; umiesziczonie na
stem prz.el:arują z c.hodnrka na chodnJ'k; krań·caic~. łwó~~ prz.edw1n.~ch . światów.
!.eicz ooo s·taru-szka. która zie soQkod1e:m 111iie- między rndvJk.a·l!>z.tnem anair1ch1'Slty.cznym
s:iie Ps-t ina po1cztę. Przeid sk:mv111ka po1czto- Bolszewt~L a burżuazJa Za.ohod111. nie.świa
KINO Dom Ludowy
W'.ą czuwia żo'l1nferz z n.a•sta:wil()nvm ba1g111edomą zbJ.iż;aJąiciej się burzv. spofocz·eństwo
ul. Przejazd 34.
tem; stfu·rU\Szka U1sa.t1w a l.?:·O· fai.g--O<lmie: Przie- poilshe przv.g-otow.ane jest na ws.zysitłko.
l'!Zlmlm..Z::aa:. . .
'Pl'a!SZam cie. iprzY!iacielu ... „Wrmca list do
„Nas·zą rolą. ~ialk:o IJJ)saszv. jest wiaśnie
Dziś!
Dziś!
skrzynki i ockhodzi· 1powoH. pod1czais gidy utrzyma.n ie .rro \\." shm.f.e czuwiam1ia. Oto
Przepiękny film p. t.
doko;Jia s!tir1ziefa1?1ina n!.e U1Sltalie. M.iia1S1to je- dlaczie·Ro n:e zna}d'zi·e de u nas. diak we
dJ:1rue w świied e ! "
f r.a.nc.ii, HterntUJrv szczęśJiwe.i z życia
Jalkżeż nife odnaleźć ły;ch !koITTtrastów w stwtołfz:o11ej dfa. czairowania1. zadieka1wia11JJfa,
życłu umYSiłowem Pdlski?
p.odoib~mia się, lecz 1PO'\vi1eści, l[)()e'maty, pel
- Zaootować nal-e:ży fakt - Tlleczc 1?1.e nc:rwowoki. po1mry.ch ostrzeżeń i wiW roli głównej ~enjalny artysta:
Je.lhemva - że 0odrodz.em1!e ws1Pókzcsne zy·; ho1k·snv1~h."
Ramon Novarro.
Vifa. Nuova umysłu po[skie-go, o'btia'Wilt-o się
W ta·kf m to p.esymist\icwym nast·roju
.ies'Zlcze przed oidrodz.e111iem nairodoiwem.
Ceny miejsc: W dnie powszednie na
sitworzonc zost.a.lv ostatnie powJd.ci p.
wszystkie seansy, zd w sobotę, niedzielę
Je1Q en!ty: , U n~c tfoifcra". „ .J asn v Ii uiJJ.eirt",
i święta od godz. 2 do 3 po południu
VITA NU O VA W POLSCE.
,,Ryic.eTze Lfgjl'• (ta, O ~rlJatnfa ma bvć w%rótl m.60 gr. Il m. 30 gr. ITI m. 20 gr.
„Za czasów niiewoli poliJtyicz.neli ge'ntl:usz C.e .p,rzoelożona na .iGzV'k frainocuiski) odzwd·er
W soboty, niedziele i święta od godz. 3
!WoOOw:Y diqcżV(f do WiYIZ.!Wl()ł!einfa WK~ ciacl.na.ia bo•Leś111!c „011! 1gar.ch1ję z:la. następu
po poł. I m, 80 gr. II m. 40 gr. III m. gr. 30
ia1Ca. po w.i,eJLkiei wo.tnti:e", a kJt'óra w Poił.w1S1.1eJ:ilclch d!zfoozitniacli art~tyiczm1}'C'h:

Nowy wynalazok automat chusteczkowy
dla zakatarzonych.

1

0

~~

„„............„ „...

soe oordiz.lie\ł, ni:ż gdzile inditłeiJ S:ie

czy a.ni

gr'1lll>ę

.

skamiamdr.vt<Yw.

c~ ~od'zleńcy, bez wą;up
s!actają stat:eg-o prng-ramu, a
nich b,ito usull'llieciie Poz:osta.toścł
tyźmiiie... Bez w<!)tpiienia
oof
spust·osz.m1e, <lzięki expr

r

dzienruik.a:rsfwu f fabrvkowM'u
dów music-.h.affl'ów ... Bez W'Sl'!Nal
z itah 'POf'!Il1a1:6w jest 'PI"zys
Whitmrun, Rimbaud l Aooinm
posfaida,ją oni świeżość. zaoait.
n.astę,pn~e. by.li P'erwszm
·
PO wojn~e wo~ne mle1sce...
.,Pominę Wiie!ki.eg-<J ip<>e:te n
- być może najwi:ęksoze11:0 z ż
ipanią ma'kowicz, J)Otężny tale
mes'ld, srogi, ldórv wwa©a sw
śli w pewt.nie._go rOld'zaiu prozie
niej, pozbaiwdonej wie~o prz
„Poez.;.a jest największern
~actwem, ;podobn1e ja~. mtrno
rzirLweJ?'O, ic1ea1i,zm IJ)Oiiski w gł
itkn~ęty. Z ·ufIJ.o§.cią ocze:lć!UI'~
którynn ~erri:.1usz po1~s-~ otJjawil st
calett swef oka.za·toścl".
Pesymizm, optymizm... En
czaro\\ianie, na.dz.toja„.. Ta ro
CezairYm Jcllientą ukazaila ml
Pols:ki.

I'

Śmiojo sią jeszczo s
-:e:-Po Polach hen się wl6C'zy
gasnących ognisk dym.
śmieje się Jeszcze słońce
ostatnim blaskiem SW)'ID.
Z szelestem szklanym pacia
z drzew pierwszy zwłedlf
śmieje się Jeszcze słońce
choć wnet trza będde
Korale

jarzębiny

mienią się,

gdyby krew
jeszcze słońce
w gałęziach chorych dne

śmieje się

Zwiędły

na polu chabry,
krwawy 111ak
śmieje się jeszcze słońce
nuci gdzieś nawet ptak„
schylił się

Tak cicho jest dokoła
bór tylko w dali łka śmiele się jeszcze słońce
choć spadnie wieczór
Z szelestem

więdną Uście

włóczy się

w polu dy
do mnie słońce
ostatnim blaskiem sw

śmieje się

I
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Miejski Kinematograf
W o dny Rynelt
Od wtorku, dnia 25 do ponied
nika 192'J roku
Dramat w 10-clu a

Dzlewcz~

zk

Nad program: Frajlmenty 1
Wyprawa F •. A. Ossendo
Afryki Podswro~
DLA

MŁODZIE

Obraz naukowy w 10 cq

Wyp!l"awa F.A. Osaendow

Afryki Podzwrotnlk

Ni"·

CT'(""

•

ZYWE LALKI MODNISI.
Paryż,

In

25

października.

naierży maJll'ję

1afok, pajaców, mesików a

„ [empora mu:taintur et nos mutarnnr . kotów, k:tóremL „bruwią słę" dz~ ipiięi.1roe
czasy się '.Omieniaią i my się panie, któreml :zaT"ZJUcają kanarpy i tuacrefłllis" -

zmieniamy, powie<lzia:f -przed taty Ow:d~.. a my, rnrte panie, musimy ro dziś
za nim powtórzyć. Nig<ly C!hyba stariowis;ko koblet 111ie uległo 'ta!k znaczn-ej i tak
SZ\-1bkiei przemiainfe. ialk w ci'ągu osta'tn;c·
go dziesi·ą:t!ka lai. Dawniej kobłeta prabyb wyjątkiem, stuidentika
w Poj~ciu o.g-óf.u ostrzyżon.a,

cufą<:a.

bia~a

UOS()-

palą.cą

ki. O !tych cacikach ipamówirny innym
razem - dziisiaj ohcia•tam pogaiwędzić o
żywyah łwoDch 1a!kaoh, mUa czytehnic:zilco,

które strailSz r6W111le pieczoto-wfcie i p-O·
mystowo, jaik twe ip.i.e.rotki i ma!'kiizy. Da-

wni.ej dla dzied z,nane byily maryina.rsk'e
utbrainilra i Sll.llkfeneczJki, .ainglelsikie pa~'t'.ka
i sukierrnc:zilci b~M - rera;Zi miiljony plisek,
fai~bamek, kliłl16w, inkrustacyj, 1mmbina~
cyj dwóch ko:lorów lu1b materjatów, jedwabiki i kwfaitlki dla dziewczynetk, kolorowe ryipsy dla chropców, a vrzy tern
wszystkiiem Oil1de barw. urozmaicenie
kwiia'tami, krawatami. lkołnierzyikami, rzę
dam, gTUziczlków.
Podcz.aJS lata radzi1lam c~ rpi'ęlk;na par.i,
jak ubierał miilusińslkich - teraz prócz
wierzcllniego dk·rycia, niewielkie bodJ.
zmiany. Zimą, za:równo, jak fatem, ubieramy dzieci w }a.5ne, pasitelo\ve barwy,
miilkają·c maJterjatów ciemnycli. W o.tchfani szaf i szuflad roikają tylko płócienka,

PUJtra

Kolorowe jumpry szydellkowej 11!1b
na d.rntacl! rrolboty 'też bardzo są lubiatH~
i na rodzień wygodne.

tlenki.

Na wzedista1wfenia lub ;zabawy dzieclIJopcy swe jasne TYIPOOIWC,
czeS'mczorwe hrb kre'J)des:zynowe uJbranka
letnie. Krepdeszynowe są rprzeważnie
koszulk1i, przybraae p:lisowanemi fryzeczkami, biaite 1UJb blado - różowe. Ładn'.t•
też JW'Ygilądają czarne styJ{)lwe ubranka
alksamitne. rprzyfbrane kropdeszynowemi
fryzkami.

dzieiwczątfo'k są

z jasuyich kolo-

rowych „kash.a", podbite bielislkaml, kretn-

cięce noszą

~

mi, fokami 1ub lfibretami, a kołnierz, mankilety i ok.ład u dolu z vuszystego futra '.isa, szop.ów !urb skunksów. Dla mtodszych
dZ1iewczyneik sze1rolkie „bombki", dla star·
szych proste paltka o kl-0szowym przodzie - iaik jalk rpa~tka mamuś. Karpe}usik.
dobrane do !koloru parltek - fi.kowe albfJ
alksami'tne ~rzybki, kłoszykf luib toczki - aby nie awiacyjne cza.piki, w których zaostr.zają się rysy i maQejie zbytnio głów·
ka.
Zairówa1-0 chł0pey .iaik i dziewczy!'lki
11oszą getry wełniane arlbo skórza.ne„:prz=Skórzaine w ;yglądają też
ważnie biak
ladnf e bro.nwwe. Wobec chroniących od
mrozu getrów, a ·pOdczas bł'ota - kaloszy, dziieci nos.z,ą ca.tą zimę parrlofe1'ki I
wysokie skarpeteczki. Starsze i zaliarfowane dzieoi, z•wlars zcza chł-0:pcy, m-0.g,1
n-0slć jedynie wysokie, sipoIJtowe we.lniaoe
srkaripetikf bez getrów. Wtedy strój rkonn·
pletuje bronzowy bucik hrb -pófuucik.

Sukienka dom·owa z popielatej serge
przybrana galonem, przód krepdeszyno·
Sukienka fularowa
wy plisowany.
vert - amande, bolerko zdobne haftem.

Mali ahtopcy noszą fut;:.rlrn z folk, ma~p
luib ipO!pielic, \\'lo•sem na wi<e.r 1,ch, krojem
uilsitrnwym. Większym daje.my futerko

pod spód, a pokrycie z jasnej aingielsklej

Do frez spodenk6w rypsowych ciemno•
fraz jumper z wełnianego jersey,
mowany jedwabnym jersey.

Iwb C'Ze'kola<lowe.i. broinzoiwcj czy ziielor!kawej kashy, a ko?.nierz i man[diety fu'trzane. :FasOl!l aJibo lu~ny salk, allbo z pał
ką z tylu, !kieszenie nakfadane 'PO bo-

obła·

na wykręcony.eh obcasach., a kraiwcoiwa czy motdysilka by~a
trak!towaria niewide fopiei o<l parrnny slużącej. Dzfsiai w sferze średnio - :z.armożnej
inteligencji 'l}rawie każda !kobieta garn'e
się do jaikleg-olkollwie'k zajęcia, a czy pracuje w birurze. urzf><lzi.e, cr;y w zarwodzie
wyzwolonym, czv też ma ,,arelier" su'ki·eti
lub wbót artystyczny.eh, czy sz;k-0łę gimnastycziną - ni.e traci rprzez to a11i szactm1ku otoczenia, ani l'e 'i - siwej kob!leooi§ci.
Ten t11(}ment na1leży rpodikreślić z 'll'Ztla11iem, gdyiż dzięki! zachowa:niu kobfeco~ci
wzv wwaroej pracy zairookowei zmflka
UJt>r:?:edzernie męiczyzin do kooiet .- emaincy:pa.ntek
W1em z pewności.ą, że te z was, miłe
tzvtr:lni<.:?Jki, które ipracują. najwięce.i luhia rMne ·1robnostkii i cacka kobiece aibv

iJrnch.

oa~lerosy brzydotę

na od'J)oczYJflilru. da:Wat~
1
im mO'i~<>ść za po.mni·eć o wi·elogodzunn~.l
Pracy z.aiwOOowej wśród sraryich śc1a·n
bim;.. : ~i:!tdl mebli. Temu µrzY'J)isaC

chwile.

s.pę:dza1rn~

Paltko z beige kashy, ~, o h ieu i mankie·
ty bobrowe. Płaszczyk różowy haftowany bułgąrsko, garnitur z fok, odpowiednia czapeczka. - Sukienka z różowej
serge z buł~arskim hafterrtł - Sukienka
z bronzowej wełenki, łączonej z bronzowym jedwabiem. - Kapelusik aksamitny błękitny, uplisowana szkocka wstążka gros-grain

Czarp!ki futrzane, a1bo ipt.aSikie z na'il'SZnilk:arrni1, ad1bo wysokie „kairze.l!ków", ailłJo
też ikarpelusikl filcowe i rybackiie re stebnowane.i lkaishv kołom paH'ka.
Dz>ewczymki na codzień noszą pr-O·s1e
suikieoocziki z cienkich !kolorowyich weitenck, krojie.rn ściśle naśladujące nasze ,„petiltes robes". a więc spód:rui.cz.ki 'J)!fsowaCJc
Rękawiczki mt5dzi ipaoryżanie noszą
z IJ)rzodu l'lllb ipo bolfach, rękaiwlk:i koszu· skórkowe na flaneli. PoniewaiŻ, mMa czy}owe drlurgi e, biate k<Tepde:sz:ymo1we 11l'b tełlniczG<:o, nie dostalliesz 1Pra;wrd.01pOdobnie
orga.ndilnowe, lkołinierzyiki i mrunlkiedk,. tego a.rtyikuJu, musi sf ę rwa dziartwa za·
Bywają też „iro1bes - manteaux" z :pirzo:lu do-woln ić wetnianemi ręikawilevkaml. do·
biu, do- branemi oo kol-0ru !Paltlka.
roocięre, UJkazujące spód z jedwa1
brarneg-o w lko1orze. WJększyim dziew.Varsoviewie.
czynkom zgraibni:e jest w pllsowamyob
spoorii<C?Jkach i jumpe·rkach.
Odśwlętne su:kl·enki matleńk iieh kobiefo'k
sa ias.ne, pastelowe, z tafty, krepdeszy·
nu luib f.uilaru, bez rękarwtków, strojne w
kokardy, Mbanki, . riuszki, iklfny i wofaontv . Ś\icznie wydądają taftoiw e ikryinoliin·
1

pi!k:, sa~Y111Y i ba1tysty, natomiast ryps, den
kiie ;w.etenki, a1ksamit i jedrwarbie noisi
dzia'twa cały rok.
Cihlł'qp.cy do Ia:t 8-miu noszą klrótł!dc,
p.rosre SPOdzienlki czarne., brcuzowe 1'ub
kolorowe z aksamitu. kashy lt11b ~siu.
SDode.nki te zaipinamy knlkc.ma guziokaml
z masy perJ01wej na jasną bluzę kirojem
l1b o też kHe!ek
an~ielsJciim koo:w1Jowym, a1
kładziemy na sipodeńki. Kłteolfoi są przew:aiżn:iie z tego same.go maforia~u. co '3ll)O-

Bardzo modne są w roku bieżącym
płaszcze aksamitne we wszystkich ko·
lorach, w 11:czególności czarne i bois de
rose. Płaszcze te bogato są zdobione
futrami.
Na obrazku naszym (1) widzimy bardzo
~ustowny model płaszcza aksamitne~o
koloru bois de rose, dalej płaszcz aksamitny czarny (2) ozdobiony kołnierzem
i mankietami futrzanemi.

~ :ir

...

[ódt 30 patdziemlka 1927 r<>ku.
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NA FALI

SŁAWY

PO ODZENIA.
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Dekobra lest

zmęczony swa popularnością.
Rozmowa z najpoczytniejszym dziś pisarzem świata.
wi) Współ'praico1\111Il!ik

•

jeidJruel.i z aigeoc.jl

Prasowiej spotkał się nl'edawm,o nia 01k!ręciie
ze znrukomitym powłeśdi01pf•sarziem f>raiocus1dm Mamiceun Dekobrą, kltór·e;g-o, poz1nat
pod~ f<>.t{}lj;('ra#i. wy1S•tawiiomiej w !ied111ej .z
wystaiw wJ.ei~omiejsldd1. N.a. foitK>girafjł te;
przedsta wdana jest ~ia l~tlerruta fu-an!C'Uskie.go- w ory.gina.lnei ramce rookoszin'}lcil
g:lówcl: kobiecych. Po<licz.ias swe!i rozmov.--spó4'PraicoW111ilk naiSZ
wy z Dek<Ybrą
wspomr11ilait o rotografj·i red któ.ra DekObra,
iak się okazato. zinat
, Ta'k, to is1t'°iJn1i1e moja foifloll?>l"aifj.a, - aile
te kuiJiilSy!. .. To .h.nż. prosizę ;pania„ famt.aizja
foitog-rafa. W•e pan, lU'bfę kobie,ty, czemuż
niiie miailbym się do t~ przyizrua;ć, alle nre
l'Lllhię s~ę z n1rennli fo'tiogiriarowiać. WOgÓ'lie
opowrada się o mn·Le da1l1e'lro wfeooi. nł:ż
:'e1st pm wda.. Ku.puję sobiie codzi,e11mi1e mnóst wo . g-aize~. bym sie z 1nii1ah do1w1.ile<lzJat, co
i gdzie mówf.t.em. M-0J czy;telLruicy, a zwtiaszcza czytte'l.nrczki przeidsita.wLają, mnfie sobic w zup.efl!l.iie trutJ.ym świcile. Byić more
że Jak mnie zOlbaczą, to DO\viiiedzą,, żie jestem ktamicą, P<>Zerem„. Jadę tleraiz dlO

KQIIJJStarrru}'lllopa:lia. Pracuję bOi'W!iem 1t1iad

no-

wą. pc1wieścla,, króre.~ p~e1rwsza cześć OS•ruu-

ta jesJt .rua ż:viciu tiur·e·ckiiem· Chce ·w'Obe>c
te.g-o troclię blblilej p-0z:nać środowiiSiko, o
kitórem mam .piisać. Nas(tę~roiie udam się
do Angory. Chied'a.'ł!bym rohacz.:yć Kieaniaila
modierrno~t.IO!ra
t~o wJ·e:lkfeiiro
J)aS'Lę,
TU1ricji, kt611ego mdlemy śmiało DOII'Ó'Wl!lJa.Ć
z Mahomedem. Dał wszak s\Vleli Oti1Cz'?"
źir.-ie nowe żyde i wyziwoHr ja, z kiadK!anów p0111me..i tradvcJ.I."
- Nad. ctrel!I1 'P<l«l terarz macude, Je:§li

s-pyta<ć v,>XJqą10?

„Ja!k już wspomni.a1tem

pirz:r1.11:101to1wurrę

wJi.elllkf romam mftości. Tyfat .iuż

inawiet
Afe wiece.i niara1z·ie ·p all!U J){l1wiedzreć
nie rno1g-e. W .~ia~lblii~sziyim czia:sie Ulr'ządrzę
sz:eireg- od!czvłt'ówt w woieksz:vich mtliasta1ch
t..Juiropry ŚIHJ1dlko 1wiej. Bede mówM o mftio...
śd, zaipo1Zl!1am s~ucha1czy z ra,psodtia. li0ikomortfy,wrv i„.
- Alle na ild~ć bosiką, cóż to' ,takie~· ?
,,To fe.se. dro~ przwacleiliu.. f.ufuTy>Zl!TI„
któriei.g-o rie!s'ńem zwolennik;•em Zres'Ztą
sądzę, żie jak na wyrwiald dziemnilka11"slki to

p()Wl!:edlzf.aiłie:m ,pałllu ~ei:?o

dobr€1ro cbiy!ba
D!aicze.ig-o mniie Patl'J1 iedin:a/k me pyta o, mo·~e przwNdy?"
- A wlt:aśruie chicia·tem„.
,.No. wdęic ,powl)eirn pa.am. Jeidna z os!ta.tnJch ·PII"Z'YIR"6d! jaką mfa~em na bulllwlalrwe
o pótn'QCY. dirulR'ą w wa1g1cmoo sy,pjlajl- C'iidiZ?!ie pai11 na@cihętn.[oełi Drn:u·.~
n wn. a trz1ecią - d:a Bóg- - mfeć będię w
,,Gdzje!lwJw:kk. Pisze za\.\1sz.c. ·
K.ornst:::c1tmc1p.oil'U. Jade tam bowJenn (pa-·
wf:ean to .panu, gd:yli robi pan wiraż.emi.e mam co·ś do pfsa,ni.a, a g-dzf•e prZ\'tn
cZ>towiieka diy.s.kre'Qneg'o) na Slrut.ek 7.afPIT<>· Z'r..a:jdjuj.ę, ~ mil n.aijziupe'Jm,i.eti obojęt
sz~ pewneli oda1:1slkf z hairemu S!Ultitam.
---:o:--Trzelbai 1Pa1nu oow!Lem wtl1eidz:leć. f'ż Jest on.a ,
we mn!e aż po us·zv zaiko1cha·nia-"
1

d'()•ŚĆ.

„ mam.

Ponowne trzqsienie ziemi na Krymie.

W obliczu geologicznej katastrofy,
Skorupa ziemi
Rosy,jsk:ieioo Jinsłtyjtlufu
Mm·z!lcf.ett>IW',
'!}I"Ofe!S<Or
GICIO~o,gil.cmcgo.
twiicrdzf, ż,e zi:emia na sktrl'ek O'raiz w ml'ia,rę
cbnrża•ni1 si:ę jej temperatwrv. pęka i to
11a:\,1e,e w p.ev.m'Ym ści.ś1le daTa,ICYllll się okre
śiJ:ić k!ie-rt:mJru, a mfa111ov.-"lide .PO flll1fil bilegn~
ce1 od San-franclsco po pir.zez caine Stany Zieid1J101cron·e, via Lizlb0111ia - Mes!S'Y]rl"a
- Ba;~kany - T'l.lll4kiestan - Ja;po!I1lia woka aiż do Sani-Pra;hciseo. Tern. ma1łio dPtvchicms zbarlanem zjawiskiem itt'1lll111a!CZY
w) Dwielk~<>r

'*

4

Pies samobójca.
w) Pairys:ka „Comedia" opisude ~
pr.a wdopodoibne WIP'mst dzieje peiv..·1111ego
P'."a lvl!rnuso1w1ego, kitóre~ chironi1czn.a eg-ze
ma. dc-,pwwa ci'zifa do tak ~n,eti dien>r·esj1i oor
W:O'W•e'.t. że postanow1it on prnzhawlć się żyi
da l w 'tvun celu o dkredf 1rnrok od gaizu
w JJoko6u. gidzie sypia!. Pan dOl!llu spostrne.Q.".t sie jed!lak w 1POre i zama1ch samobój;czv u<la:r~mnilt. w-0bec CWLlrO .zmreuirnHe111izo1"'.n:nv ipfes rzUlc'.t sie <l'<> waltlltllY z
wrząicą w10dą,, skąd s.traszMIWIDe popairzo..
nv. zosita•t bezzwtoozJnie wy.oiągin1ęty E odr<Lanv w ręce weten1narza. Pomd•eważ kuracja1 n&e d>a'Wlala pomyiś1ny.clJ. Wl'Ylnrilków,
wzre:to czwo:ro111og-i dei~me:rat slk:o1rz'Y\Stlal z
ch'W!fllo~o :braku niad n.im ooiletki, w.yibi egit m ulicę i \VIPadlf dobrowo'llnliie pod
Jetszrczie raz
1ma1cNetż.dii.ający samochód.
uda11lo sie oca11ić mu żvicte i po1noiW1tłile skierować oo kilmfki zwierzą;t wobeic cZJegQ
P!CS O•g'fOO!~ .~todóWk:e"·

W ostatnim tygodniu Krym ponownie nawiedziło katastrofalne
trzęsienie ziemi. Na zdjęciu obraz zniszczenia.
4MCMPMMI

A.RI\ADJUSZ A WERCZENKO.

na· kobiete....
Stiosób
„
Utka, zachwycająca bloindyna o krótko obciętych 1pukilach, siedz.iala na k napce, opierająic gtówtkc: o ramię wipatrzDnego
w nią młodzieńca i dcho szeptała:
- Nie obaw iaj się, najdroż·szy, żad
ne namowy, żaduc perswazj.e nie zdołair\
poróżnić mnie z tobą. Kocham cię i ży
<,;ie moje do C'iebie na1leży.
Mastak·o w uca'towat jeij rączikę i -0dipa.r'ł
wzruszony gtębokO:
- Czy znajdziesz do1ść sHy, ~ochana
moja. aby walczyć z twoją rodziną, starająca się nas ro·zdzielić?
- W miłości znajdę sl'ty! Ohoćbv
mnie matka moja wyklęta, pójdę za t01b<1.
Mówią mi, że grasz w karty, hulasz, ~e
Iwhiety .nie dają d spokoju - ale to mrne
nl.e .przekona. Nie dziiwię się lkob!etoim.
które sza1e1ją -ia tobą, nie dzi1wię się tolbie,
że żyjesz beztroslko, aby UirOda fwofa n.ie
1;ine!a w ukryciu.
Masta'lmw zsunął s•ię ;z kana1pild, uiJdąąi:t
wat jej rąiczk.i i po'.l stóp Utki. ucaio1
\YStat.
- Musze odejść na godzinę.; mój sikarbie. załatwić icteres, który zaipewni nam
\~rzvsztość. Powrócę jak na·jrychlej.
- Cze.kam, jedyny. Jestem fwotia !
Gdv drz\vi się za Masta!kowvm zamknęły," wesz.fa do polkoju matka Utki. Z
przekąsem zrobl!a ki~ka uwag o antyipatycznym dla n~ej wi0lbicidu córki.
- PT-0szę, aby mama nie wyrażała si<;
w tien sposób o tym, k1tóry będzie moim
z.awofata z J)laczem Utka :
mężem! W}llb:-e-gla z polkoju.

A

Czv mógtbym pir<>s.lć jeszcze 0
j.ed1J10 pyJtanie. Który
pa111 za najlepszy?
. ,Fillozof ttamklair'.
- A czy ma pan jesz.cze iaki-e~
oprócz t>QIWbeścJ. o .kltóreJ pam1 ws
•.Mann, mam. nariiI"'Ozmai't:sze ... "
- J·ak P'lłlt1 pr.aicufre ?
„Bamdw prawtidJl'ov;10. Pisze na ~
rzie. lkitórv ku·pud-e w 1Jli eTWSZ1eJ leDszr
za~zie -0Jów1<hem. T
f~c-e, i piSJZę
oMwildiem."
- A eoi mógillby pa.n powicdz.t.cc 0
·
bietia1ch?
za wsze
pdlemW'SIZeńls ~wo
.Danę
lctór.e diopiero mam w Ż:\~ciu ~1P•01tkać"
-

ma
powiedź
utwór uwa:ża

pąka.

UJC:W1nv moslklhewski tkz:nie kileislki ż
we, jak trzęsieniia zbel11i. W'Yi'buchv "'
nmv. trą.by morSkile, e.tc.. ktióre w
ch OOJw1e<lzalia. nas. n:
11i~h cza.sa1
tak często. tt~ ta 'WZ'bud:z;ita
kLe zam1ter·esiow.Mliiie w eU11'()1J)1e:i;s1kkJi
łach faiahowY10h że profesor Mus ·
zos't'Cllt UJpirois•zoo.y -prze<z Króllewskic T
rzvs·tiwo Geologiilc7111.e o w:z-y1bY1ci.e do
dY111U SIPleCial!Ilde w aełu S'ZJCz.eR"ól
uz.asaidlnien.fa s.WO!"lch po~!ądóWL
#&Mfr#4M

SIC 'llRANSIT GLORIA MU
w) Wtadomo, jaką roilę odiegr
Mtwi.e pod Wla!f erloo fernna „Ber.lilie
ce". To tc:ż, by upamiętinić !ten d
cy epizod osltaiteiczinieim s·pio11Jkam.ia,
S1ZCZ10oo w 182-0-ym roiku na muirad
mu maJI"IllUI!"OIWlą tablicę

z ffflall)iist!m.

lvm zll1o'temi irloslramł następującej
,.Be.11lie Aflq1a1nce. Spotkanie ,:re
W,e11l.i:Il@:lto.nai i' Blu.eclrem w dlti&n wn
n·ei ibilt!wlV 18-go CUII"WICa! 181S-.go
Potni1eważ zaf!llWalŻ'Om

że

bJJ,c.a znllkltai, przieflb :rolZ'~-O
·wlall11ua1. wi 01S:fu.t1nli.1ch dln1aicb uwii
pomyśiliniym

WtYn4adie.m. Z2ubai

;u.Jl(l-1

fo11watrku, ~
n-id w śwIDeoie U!tW mammrowa
tako blat do pd.k:Jrytc]a .• ooonego

tt wil'aśolofre1a

·ff

QfM

córki, npo wicPrzerażona uporem
dziala p.a.nl Wcrotowa cale zajście Mak:symow1 Pc'.roiwic:20iw1f, seroecroemu
rprzyij.acieilo1,ri cJ.omu, który wtaśnie iprzys-zedr w od \Yiedziny.
- Czego ja już 11.ic wymyś:Ul.am, aby
Oi)Yclmiętać Litkę - skar.!:yła się paTii Worotowa. - Zwbitann ~ Mastallwwa karoia'!'za, lelkikoducha i Don J·ua1J1.a, nic nie
1pomaga. A chyiba zi:;odzi się ipa'l1, że ni<!
jes't to oidrpo1wic<lni matcrjał na męż.a dla
mojej córki?
- Droga pani! - zawołał Ma!ksym,
rpelen zawsze humoru i swady. - O -zunnym mężu myślę dla 'Pięknej
pełnie 11
panny Litki. ale też zuipetnie fn'!le są sp0soby, iktóremi maż.na serce młodego dziew
czą.tika 01dmienić. Niechai mi taslkawa· pani IJ)'(l1zwoli iść do ipannv Utki, a ręczę za
skutek.
- Proszę pana o to,!
Maksym za.pukał do Lftki.
- Ach, jaikże mi źle na świecie! - pOw:i:tafa .g-o westohinfomiem.
. - Pewno z.atęsknita IP.ani do mojego
iprzyj.aiciel:a, MaS'tako•wa. I mnie je;;t
sml.l!tno, :kiedy tego zto:tego chlopica prz-ez
<lł'lliższy czas nie widzę.
- Jaiki1 pan. ddbry, Maik:symde ! Wszyscy do'ko.ta mnie tak wyrzelk:ają na Masitako'V.1a !
- Liteczko, moja mafa przyiaci-Oteczko, nie wjerz nikomu. Mastaikow jesf
wy1jątkowym człowiekiem. Nie ro•zumiem
dlaczevo ;z:irznca.ia mu naprzvktad rozTZutność. Toć to wz6r osz,czędnego ojca
rndzinv. Potrafi pór godzi111y 1argowa6
sfo z ·dorożkarzem.
· Ufka otworzy.ta szer{)l1rn ;ze z,dumioo'a
swe blelki1t-11e oczy.
- Gdy ze mM ,ied.zie, daje za wsz1:
napi:welk.
1

- Afeż, LHuahno! - ;wybąka~
- Wiem, opowiada mi o tern z ~raiw·
· ·
dziwym ż.aJlem. Toć on IPOtrafi ZJTo'bić stu• stailrow. - Czemu mi, 'taki
rmt? Tak się śpiescyiłem do ciebi
żą;cej scenę, że -0 dwa girosze za d'llŻO pO.ipo,gania~em dor<>źlkana:!
nczy.ta zarpałki.
- Zaipeiwne, aby mu za !łcr-&fsz
- A mimo to nie żałuje nigidy na ipięilme kwiaty dla mnie. O, te dzi.S'iaj JDI"ZY- jazdv móc mniej zaJP'radć?
- Ulko! Znów ll1l!i dokiuczasz?
nióst! - wslkazata Litka na wią.zamkę na
lby eł Po1W.iedzidll, że efę 2drad'z
f01rtepia1TLie.
- I o tem wiem. Kocha ~ i robi ci niewierny?
- O, nie, m6j ipa:nie. Vłiem,
WY'.iątck z 1reg-uly. Te cztery róże lkos~towaty 20 rubli, a mimozę kUJP'il w inn~j zrnailazłbyś tak fatwo WtS1p()]iniiezki
kwiaciarni, bo dosfat o 5 ruiblli taniej. N~e girzeołm!
· MastaKO'W ~ rączki
żafowa•t czasu n.a szukanie. UbóSfwia
·cbcial jej SDO}rzeć iw oczy, ałe Utka
panią iten oMo:piec!
- Czemuż O(] t~ skąip~? Zairalbia wnre odlvn6clta st.ę oo mego i
iręoe.
przecież talk wiele?
_ !Proszę mme me uważać za
- A czy nie domyśla s.ię pani, że kosz.tu'.tą go wiele lro!bietv? 0c.z.yTWJ.'ści:!. ~ość i nie maffrefowat mnie.
skończyto sit to teraz, ale da'Wlliiej ... Ma- n::sdl l!ml'W' <k> rnme ipanu me d<!!W
sta'k-0.w tęskni za mHością, a nie !I"O'mlmiem
- Utko! Czyż nie będ!ziesz
dlaczeigo, nie ma szczęścia do !kobiet. Mów:ią, że Je,s t nieaipet-yczny i że się IPOCi. Te- mot}ą słodką żoneczką?
- NJefyllko n·iie w~fflice, ale
rnz iP'01stucha1t mnie i lką1pńe się częściej.
To mu iplOma,ga. Ma 1zło'ty cha:r~! Czy ~z.<ł!t:a:m clę, mói panie!
- Czy mam odejść leraiz? Moja
uwierzy 1p.ami, że nie daje sóbi.e wyc«ąć
odcisk6\.\', których ma mn6SJf1wo? „Niech ni :.lmil·eiwtn.a?
- Niesmacmy ~! Odejdrź paa
sobie ros:ną!" - ipD1wiada.
.
Utka sił,ucliata ze wuszcwną gtówiką l'o na zawsze!
Pirey>gnęl})ioov i zdesperowany Mllł
i bez entuzjazmu.
Wfom do pokoju w:pa•dt Masfa~1w, a i!(ow opnśclt mieszka.n.i~. Pani Word.S
·z ,wtdzięczności.ą uścisnę.fa rękę Ma
za nlm parni Worotow:a.
- Masz 'trochę słody.czy, k~chanie! - , Pe'f~O\v:icza, kredy żegnał s!ię po
Prz~- pama·m1 herbatce.
zawotat zdyszanv Mastakow. - Oto w ja/ki SIJ)Osób niweczy si
prnszam cię, że bombonierka nie jest wyaly dziewczątek! - sze:pnaj wen
two•rna, ale g-dy vkończyfem interesa sklcny :iuż bytv zamlmiete i tylko w ja· frQlnie weso~y i s1prytny mrodl!Jim1.
•
•
•
kici~ mak~ c·ukierence udCl!ło mi się ito doPo miesiąieu 1p01prosi·ł Maksym
.
_
stać.
wlrz o r3JC:zke pięknej Liltlld i zoota·
- Za to pe,wno "taniej kosz'fowaly! iro.nkzn;e oświ.adcz-yla Uflka ·i ruechętnlc jęty.
odstawiła ibOIIIl!boolerik~.

_M_•_4_4·----------------------------------------~l~<i~id~1•.30 patd~emłk!.J~92~7•r<>k:...:::~:.....-----------------~----------~--------...:.--~7-

aby w mydlarni iądać jedynie mydła JELEŃ-CHICHT.

I

Przekonałam się bowiem, te mydło to jest ze
wszystkich iłatunków, które dotychczas utywaliś·
my, najlepsze. Jest ono wyrabiane z wyborowych
surowców, czyni bieliznę czystą i białt\ i jest tanie
przez iwą wydajność.
Lecz nie zapomnijcie zwrócić u w a g i na markę

kupić

Chcesz

MEBLE

wytworne, trwale, na najdogodnlejssych warunkach

Wstąp

do firmy

Markowicz I Nasiels.~i Piotrkowska
„.

YLKO

9.

J

~•::t•.__,,·

.. ·-........ ,.,, ... J.

Lekarz-dentysta

Piotrkowskag

R. Hanrtwurclowa
powr 6 c.11a

1 p. f ront.tel.47·09

M. Kołodziejski
I A d

u.
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Po cenach konkarenovJnych
''
Na najdogodniejszych •arunkachl

,

lłdnle po cenach najnits:r;ych.
Praerabła stare, odłwieła i farbaJe apo·
1obem llp11rlm.

posiadam.

ornamentowe, surowe orar: szklenie hudowll
po cenach nitej konkurencyjnych

UWAGA I Pr:ryjmuję ob1tal11nlai • włunycb. l powłeraonych
towarów i wykonufę podług najnowuych fuoaów,

ci,tarowy, 5 tonnowy, marki
„Arbenz" używany w dobrym
stanie tanio do sprsedanla.
Wiadomość w Dyrekcji Łódzkich
Elektrycznych Kol ei Dojazdowych, Piotrkowska M 96. - -

_ , __ _.__ _ __

UWAGA.i Żadnej filii nie TA N I O, bo w prywatnem

OKIENNE

Q

Q,

LB
ó

J. Ole.iniczak, tiłówna

>--8;s41

"'

1 1
W WY al,·w~~o[nuła1.~w1~.~klko1Ke„~ro~h~ 1~~1!.:~ ~•- Tylk~•;:i~.~='i:.~:;:::: ·~••

SZKŁO

Qf

':i ;

nowości:____
~ ~..:_____________
~ e ~.JE' c3 __.
.....................uży
„ wybór
...„I......
Zakład Kuśnierski Tanio i gustownie ubiera~ „. motna
Samochód
N

ELK

6

mieszkaniu l
wn:elkiego rod:r;aJu
w 111rowym I 1Zoło·
wym stanie,
Opatow•ki, Nowomief•ka 27,
Telefon 46-08.
Żadnel filii nie po1ladaml

FUTRA
J.

NI 14„

Nie Ty pojedziesz do stolicy, . a stolica przyjedzie
do Ciebie, gdyż u siebie w domu, na wsi, czy w mieście, w całej
przy kominku, na łonie natury, w obliczu strzechy
rodzinnej, bez względu na położenie geograficzne, bez kłopotów mieszRzeczypospolitej -

kaniowych, bez wydatków kolejowych,

rzystać

UW AGAt S•kło ln•pektowe w wielkim WJ'borse.

z lekcyj

będziesz mógł

ko-

korespondencyjnych, wszystkich przedmiotów

handlowych :

Fabryka Wyrobów Waty i Watoliny

D. A. GISKE
l6df,

Północna

N2 25, ter. 36-17.

Ninle!uem :rnrladnmlam SJ1. Klljentelę, ił po1iadam na 1lda~:i:le
I watoliny wssystkich rodzalów po oenach doat~p
nych, do.odae warunki.
Na t,danie wysyła się róloe wzory.

wał)'

Ważne

sosnowy,
SMOŁĘ

DRZEWNĄ sosnową

do impregnowania oraz terpentynę w
wazelkich lło·
ściach dostarczam.

Tel. 3·28.

dla Palt I Rodziców!

Kursy Kroju Szycia I Robót Ręcznych.
Mistrzyni Cechu Łódzkiego.
Byłej uczenicy B. HERSEGO w Warszawie.

)

f

Długoletniaj nauczycielki w szkołach powuec;hnych i lrednlc;h.

Marji PutoweJ w Łodzi, Zgierska 11.

Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty.
Kończącym Kursy wydaje świadectwo. Panie koń-

ki erowniczkami
czące będą

bardzo poiądanemi nauczycielkami lub
tello działu w szkołach. Każda
praktyczna ~ospodyni powinna przejść te kursy.
DlabMatek i Pań pracujących, są specjalne godainy,
w . ardi;o krótkim czasie moaą 1ię nauczyć każdego
~ział~ osobno, jako to Trykotarstwo, Kouvkarstwo
Dr. MarJI LewinaonoweJ
uiytku domoweiio, Dywany Perskie, SmyrneńCegielniana 6. m. 3.
s ie, Radjowe, Włoskie i wiele, wiele innych llla„te. Płelqgnac:Ja łwlU'ZJ'1 oła
praktycznych rękod11ieł.
la I włomcSw.

Kursy Kosmetyczne

k:

~---113~-------a:I----- Po

Piecyki - Kuchenki
kaflano-uamotowe w rółnyeh ga.tun•
kach po cenach prsysłępnych
poleca -

M. ELECHrtOWICZ
la Żeromskiego

ta.

Weranld dogodne!!!
~--dn•lłl

ulto6e11mu
wydaje •I•
dec:łwo. 1Curl6w
Zalff•y codslennle.

Kurs I. Buchalterja (księgowość) pojedyńc;z;a, podwójameryk. bankowa, rolnicza i fabryczna.
Kurs II. Rachunkowość kupiecka, korespondencja
handlowa polska, nauka handlu, prawo handlowe i wekslowe.
- -Nieten co liczy dobrze jest matematykiem, lecz
ten co Uczy szybko, najlepiej orjentaje si~ w życla.
Precz z pisarzami pr6śb I podań, kaidy aam
awołm sekretarzem, redaktorem I ministrem wlaanego funduszu Intelektualnego.
Kurs Ili. Stenoirrafja polska, niemiecka, handlowa
oraz parlamentarna.
Kurs IV. KaligrafJa. pismo pionowe, ukośne, rondowe,
gotyckie. Uncjał, półuncjał, renesans.
Knr~V.! _Pisanłe na maszynach, metodą amer. ślepą,
10-cio palcową.
Kara VI. Towaroanaw•two. Węgiel, ropa naftowa,
metale, wyroby kamionkowe, gliniane, porcelanowe, szkło, wy•
roby szklane. Gaz, elektryczność. Wełna, bawełna, len, konopie i juta. Tłuszcze, mydła, kosmetyki. Przemysł gorzelniany :
spirytus, piwo i wino. Przemysł spożywczy : zboża, mąki, kasze ;
kawa, herbata, korzenie, owoce. Przemysł drzewny : drzewo
budowlane i stolarskie, Skóry i futra.
Kurs VII. Języki obce 1 angielski, francuski i niemiecki, kurs niższy i wyższy.
Znajomość języków obcych to skarb, którego
ani ogień nie spali - ani woda nie zabler•e - ani
złodziej nie ukradnie.
na

•'llrła·

Miód
pszczelny czysty bez domieszek
pod gwarancją z własnej najwięk
szej galicyjskiej pasieki w naczy.
niach 5 k~. 15.50 zł., 10 klg. 29
zł. 20 klg.55 zł. wraz z opłatą
pocztową wysyła Eugeniusz Biliński w Zbaratu.

(włoska),

Po

ukończeniu świadectwo. Bezpłatne pośrednictwo pracy.
Sekretarjat Kur::5ÓW wysyła na żądanie szczegółowy program

i prospekt Kursów Nauk Handlowych I Go•podarczych.

!{ursa Handlowe

Ign. Sekuło icza

War•zawa, Żórawia 42. Dep. I.

l6dź,

30 paździerm"ka 1927 rokuc

--~----------------------·------------------------------------~

--~---------------------·-------------------------------------------

W OKI -LIKIERY

rKONJAKI

Stołowa -Starka - ŻytniÓwkct

V. 5. O. P.

JubiltZ~s~~wy - R~~· Spec~ale

Banan - Morelówka

Winiak Medrcrnal -Wmrakr mieszane

Grand Cardina! - Cordial Med

„

Z~Kł.ADY PR~EMYStOWE WINKELHAUSEN, TOW. AKC. STAROGARD - PO.MORZE, ZA-t.. 18. ~6.

Teic mann
BlumelRkfrJczne oraz warsztaty reparacyjne.
Przedstawicielstwo

Ma uch
todź. Pl1ttlow1ll 240. Tłl. tl·&Z.

Angłel•kłej

Fabryki S•c•otek

-

wHellriego rodni• w ••rowym I iotOWJ'lll
.tanie po cenach p•zyał~pnych polecał,

B-cla F. i J. PIETRUSZKA
telef. ł2·S8
r6g PlotrkowaldeJ
UWAGA 1 Pracownia kałnłora•a na D)feJaca
WJ'kOn7W• wazellde roboty kułnłeralde. -

Zielona 2

„ The Morgan Crucibile Co", Londyn.

i

_

H•

Kr U~I f

Bank Han~IOWO·~uemy!łOWY wlO~li I
Spółka

Ił?

a-n;

Telefony: 2·59;

UIUąDZEN.IA chwonków elektrycznych i telefonów.
SKŁ<\D W~ 7 ~r.:.ch artykułów el e 1 ~tr - hc li'.1i i:J: ny(: '1 , jako tet l'ilO·
'l'ORY i DYNAldOl4ASZYN ~ g katdei &ile.

96.

8-72; 9-fSJ

Bank Dewi•owy.
Odd•łały1

Kroju i Szy

od•nacsone złotym med. na wystawie w Ros
Mlatnynl cechu i Pary1klef Akademii kroju

R. Kopydlowskiel. tOdt. Piotrkowska
Wyłuy I nił.ny kura kroju, pasowania, modelowani11
111nlantwa. Kurs uycia I mienenia, Nauka lłrun
Dla pracui2'cych kuny wice.1orowe. Ucnnice otr
łwiadectwa prywatne lub cechowe. Zapisy w kan
1 i od 6 - 8 wiecz.
ukoły od 10 ;:-::-:: Dla pn:yjesdarch mleHkanle puy sskole.
Kara ro b6t r~czn7ch, haftu maszynowego I
nlaratwa (nauka kapeluszy).

Akcyjna

UL. PIOTRKOWSKA

siły przenośnej.

3'

Płotrkowaka

telef. 59-09,

zo1łał puealcsiony na 111. Ogrodową M
który fut nopatnony w wielki wybór rółnych a
Ceny fabey-czne I I !
Pr.l}'fmuje wnelkie roboty wchod:i111ce w .1akre~ 1zklar

Zawodowe
Kursy

lłEPERACJA

elektromotorów, dynamo·
maszyn, łrz n >formatorów żelazków
elektrycznych wogóle wszelkie w zakres elektrotechniki wcbodz. roboty,
BUDOWA rozruszników, regulatorów.
kolektorów i kotwic i t. p.
SPRAWDZANIE I ZAł..OZENIE piorunochronów.
INSTALACJA elektrycznych oświetled

SKŁAD SZKŁ"""'

UTRA

Warszawa I Sosnowiec.
Załatwia

Inkaso, Dyskonto, Zlecenia
Przyfmuj•

Drzewka i krzewy owocowe oraz krzewJf
zdobne i róże

BAnK

Wkłady oai1czędnościowe

w partiach wagonowych i mniejasych poleca na sezon juicnny

DONAT

Giełdowe.

krajowej i

w walucie
••granicznej.

Przemysłowców Łódzkie

STABROWSKI

Szk6łld chzew owo<'owych w Jelonk• kolo Poznani a

Sp6ld•łelnla • op. odp.

poczta

Rok

Złotniki,

Premjowan• na Jubileunowel Wy1tawlc Ogrodnicacf w Po.1naniu we wru·
•aiu 1916 roku nagrod2' Mlni1tentwa Rolnictwa i Domen Pail.stwowych:
Zloąm Medalem Wielkim! - Cenniki bupłatnłe aa t2'daniel

Ieral ie~t nail!Pua o~alia

Wkłady Oszczędnościowe
w Dolarach l Innych walutach obcych

awrotnc w Dolarach i t. p.
waselkle operacje Bankowe.
Bank Dewlzow7.

Załatwia

WJnajem kasetek stalowych (Saf

Alf.RED PIPPEL

ODYWIEŻA ZHl.IZCZONE PO.IJ.\DZKI, LINOLEUM
i Fl.\RBUJE MOMENTALNIE BIAŁE PODŁOGI
.NA MAHOŃ LUB - OiłZECH CIEMNY.

LEON RUBASZKI

........ 1a11111az„...,m11m11111ma11Ia111mr

ŁÓDŹ, Nawrot 2.

l.ódi, Kilińskiego 44, tel. 36·4
Zawiadamiam.' ił na nad•hods11cy sezon 1kła
mój uopatrzon„ .1ostał wielkim wybonm goło
wych eleganckich damskich plasmcnó
rypsowe, kotlkowe, barankowe. veloa
rowe I •weatrowe, jak r6wnlel w jedwabn
I wełniane towary. Biały towar. FiTanld. Po
jery. Chodniki Kołdry. Kapr. Damska i m••
bielizna. Sweatry I ł11le1towc•. Poil.czochy. Skarpet
Parasolki, Chustki wełniane I Jedwabne. Trykało

11

:

~

'Cj

f~ IRI
.

.

.

'

,.FU IRO" (Wł. 6oat) fiłówna 9. Tel. 40-06

PIERWSZA
LECZNICA LEXARZY S!>ECJALISTOW
PłofirhowakłeJ

17, (dru11ic 1'0dw6rn) prsy Zachodniej 51, tel. Jł-67.
Gabinet •l•ktro i jwlatłolecsnle.1y Renłlfenoterapfa Ndwletlanle (lampa kwarcowa).
Puyfmuf2' chorrch w• w11y1tklch •p•cfaln, naatęQ . lekarH
Dr. MltODROWSKI
Di:. ALTENBERGER
Dr. NOWICKI
Dr. ARTYFIKIEWICZ
Dr. OLSZEWSKI
Dr. CZAPLICKI
Dr. SKUSIEWICZ
Dr. DUTKIEWICZ
Dr. STAWOWCZYK
Dr. GAJEWICZ
Dr. STARZWSKI
Dr. GARLINSKI
Dr. ZALĘSICI
Dr ŁUGOWSKI
Dr. ZIEGLER ARTUR
Dr. MAJEWSKI
Dr. ZIEGLER ED. (Jr.)
Dr. MARX
Dr. MICHALSKI
Lecsnhra otwarta codziennie opr6cr• łwlqt 9-7 w,

przy ul,

Jkl•
"OSm!!lf
l?.cbi,nnfy
Ila
!'!\
~

Uu

Lnk111 11u~ "'iB~
:g

u; 11n

D·ra MARJI LEWINSONO'WE J
Cet1ielniana 61 m. 3 tel. 43 _63•
e

JJ 1

Char. 11kóry I włosów. Leczenie defektów cery, St1eajalne maad~ lwauy ł ciała. Masde odtln11c.1&f2'ce. Usuwanie włosów elelttrol1 .1ą. Lampa kwarcowa. ElekGod:dny puyfęć od 10-7, Dla
t;ooterapła. Sollux
h
ł
N
d 2

r;:z~:j ~ dzi;ł fisyk:.r:;r~:::;~ po~z~~1roC.!~:r~!m ·=~~~ .1
40

Ii

rurga d-ra Z. Lewlnsona, w
a.

1

godz. przyf od Jl do l.

N\'Ni;;;w;;

łła;~anieJ I na najdogo~:~~j~?t~~ warunkach

naiwJt1o~ieisIJcb MEBLE naiskro~oieiuycb
tylko w

ftrmłe

F. NASIELSKI ~~::: ul. RZGOWSKA .Ni 2.
Długoletnia gwuancjał

„„„„„...„11111...„ ...„ ...„11211......„„„„„...„„...

Plombowanie i wprawianie zębów

podług taksy.
Porada bezpłatnie.

Ceny

~

blell.1na I moc lnRych artykułów.
V

-=

Najwygodnlejaze wuaakł
ceny!

Na W)'plat~ I

Najtańaze

~

P. S, Przy

uaług

składzie

do

dRm11ki I

mę11ki.

krawiec

„~

l~6'r0t Jesteś łysy?

PropozycJa
naclzwycz.lljnat

'Pn:nnaczenlel Swiaiowej aławy piycho ·
grafolof S.1yll.er-Szkol·
nłk autor prac nauko·
~eh. redaktor plama
.świt• (Wledu Ta·
Zastoauj „Radio-Capili" (balsam zioła I mydło). Bajecrn• ~kutki n:i 3-<l dzi:!:'i ?
\vmna), opowi• Cl.kim
Ueu-c;a .g~sybek" , główn11 przyc.1ynę łysienia, łupież, aw~ :lzenie sk67y, łam!iwo ś ~
Jeateś, kim być mo·
I rozdw. e1ę włosów, Przy każd. flakonie podziękowanie od łysych, ltt urzy odzy
te1.1? Naddlil charak1kalł wło1y. Do nabycia w skł. apt. p. p : Rżewskiel{o, Majewskiego, Lłpidskiegoter pleia 11P6f, lub
GroukoYskłego, Hermellna I u L Spiesma ł Syna.
uintenaowan•f 01oby akomunlkuJ lml,,
Tamte: Nowoj~! Ołówek „Agawa" usuwa po 3 dnfocb piegi Płyn „Redłorok, młfli2'• urodaenia,kawaler, ł.onaty,
Mott" pueclw tłustej cerze, Herw. nosa i poceniu się, • przyn:,dem do moment.'
wdowi•e, llo6ć o96b naiblitsicl rod.1lny.
usuwania wągrów. Krem Teatral~, cud. wybielaiący:cerę, usuwa smarszcskł, fałdT;
Otuymass ucngółową analizę charakłe·
11ęsl"9 łapki. nawet u osób staruych.
: ra. okrełlenie aalet, wad, adolno4ci, praeznaosenle, fak równin horo•kop ałyn·
Próbną do&ę Radlo-Capill'n oraz bro1surę: .Jak odzy1kać piękną oerę?" wysyła.
tk•
W
M ll E I"
df
B, Matnlewicz-Warnawa I skrytka pout. Nr. 485, po otuymanłu gr. 40 .1naczkami"
•zys 1m
Y „ny. ·
ne„o me nm - •
csytelnlkom „Kuriera ł.6dzldcgo• analuę
wysyła •lę po otuymaniu tylko 2 .1łetych
(.1ami&1t sł. S). Osobiście prryJmufę od
9!!!!. .,..~~~<==-=--_ , 1~-7. Protokóły, odezw.I• pod.li.ekowa·

=======~

wenery
Andrzeja
Pu„jmuie
nie od 11
5.30 do 1.
rl:delę od 1
Lecznicy
nia 27 od

„

----------------------------mm-_._„_„„„„„„_„_____________

,,·ery',,. 'allowe llfleno!ne

I

~.
-

Tel. 38-27.

:
'Cl

Tel.-4308.

«;.óika

86 Piotrkowska 86.

'Cl
O

';.

·

Centralna lecznica · zębów

1881.

puyfmufe z oprocentowaniem: Wkłady O••C•~d
clow• w słotych z wymówi •niem i n11 k&łde ~ą

wszelkie podcza1 wakacji. urlopu i podrół.y noblone zdjęcia fetogr., kopfować
I powiękuyć. - - - • • • - • - - • • - WHystkie roboty w ukrH fotogr., wchodz,ce wykonrwuje p•nktnalnle i solidnie

w wielkim wyboru, doaodne warunki.
W arutat kuśnierski na miej1cu pod wła1nym
kierunkiem. Wielki wybór męskich i dziecinnych kapeluuy i czapek

.1ałotenła

ul. Ewanglelicka Ne 16

majolikowe, systemu patent. 5-cio kanałowello „Hekla" grzeją dłużej i silniej,
nit piece pokojowe, są od nich trwalsze,
estetyczniejsze, tańsze, oszcr:ędzają 750/o opału

~:~1~d~=~ii::!'i
kty~~~:~}::e~:~

,,HEKLA"

mywalk1 MaJdo
godniej I naJ
tanleft w akia
d11łe fabryez-

War•zawa,

"Dobropol"

Nowy Świat 62 (w podwórzu) tel. 56-52.

Płotrkowaka

Polskie
Ceramiczne

Zakłady

H. GALLAS i S·ka -

n)'ID

73 w podwórsu

„

Choroby

stolicy. Warnia najwybitnie1ssych
Ssyller-Szkolnllt.
P1ycho·Grafołog016b
nawa,
Redakcja "Świt" NowowleJ1ka 32, m. 6
róg MarsnlkowakleJ,
P. S. Nlnlefsu ogłoszenia wyciąć,
załąc.1yt do listu.

,„

HJIU
r 8 ł
f. meu. ~. O"UI
Y ftWl1I

O

d

wi1nowl! przyjęcia od 1-go aierpnla
choroby: nerwowe, wewnętrzne,
przemiany materji (reumatyrm, artretyzm)
i kebiece, puyjmufe od 4-7 wlecs::.

l11ć.1y

cho•ob,
I wen•

prayf~ulc
nic ou li· 5
po poł„ w
le i •wl,taL

do l·•I· Tt

ni. Piotrkowska 85, front Ili P. '"•

0

Sierp

SW

Redaktor: Klemens OrcbulskL

Odbito w dr';lkarni:

..Kmłera

L6dz

